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Varför bildades Trafikverket?

• Ett trafikslagsövergripande synsätt

• Ett tydligare kundperspektiv

• Stärkt regional förankring

• En effektivare organisation

• Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen
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Kort bakgrund till vårt produktivitetsarbete

När Trafikverket bildades i april 

2010 var ett uttalat mål att öka 

produktivitet och innovationsgrad 

i anläggningsbranschen. 

Med detta som utgångspunkt har 

arbetet nu startat på allvar inom hela 

Trafikverket med att åstadkomma 

kraftfulla åtgärder för att nå 

målsättningen.
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En Renodlad beställarroll

– ett förhållningssätt med fyra beståndsdelar

En renodlad beställarroll är ett förhållningssätt som medför nya förändrade 

arbetssätt där vi skapar förutsättningar för marknaden att… 
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Potentialen i ökad produktivitet 

och innovationsgrad är stor!

• Långsiktigt är målsättningen att 

produktiviteten årligen ska öka med 

2-3 % vilket motsvarar en halv miljard 

kronor extra till väg och järnväg per år. 

• Genom detta skapas bättre 

förutsättningar att finansiera den 

nationella plan som nu ligger för 

infrastruktursatsningar. 
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Hur åstadkommer vi detta?
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Detta ställer ökade krav på våra entreprenörer

Större förmåga till 
alternativa/innovativa lösningar

Effektivare resursutnyttjande

Bättre planering och mer 
industriell produktion

Mer transparent redovisning, 
egenkontroll och verifiering

Ökad kompetens inom 
projekteringsledning

Större fokus på myndighets- och 
säkerhetskrav

Smartare tillfälliga trafiklösningar
Vårda arbetsmiljö och ”kundens 
kunder” 

LCC blir en naturlig del av arbetet
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Detta ställer ökade krav på våra konsulter

Funktionsbeskrivningar 
redan i tidiga skeden

Ökad helhetssyn på 
totalekonomi

Bättre planering av
eget arbete

Högre teknisk kompetens

Tydligare egen ledning och 
styrning av uppdragen

Möjlighet att utveckla 
större produktionskunskap

Fler konsortier med 
olika aktörer

Flera upphandlingar 
med fast pris
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Trafikverket behöver:

• Utveckla sin förmåga att överlämna ett större 

åtagande till leverantörerna.

• Utveckla ett mer affärsmässigt förhållningssätt 

som beställare.

• Övergå till att upphandla mer i termer av 

egenskap och funktion.

• Utveckla formerna för beställarens uppgift och 

ansvar vid leveransuppföljning.

• Följa upp, analysera och synliggöra resultaten 

av affärsmodeller.
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Leverantörerna behöver:

• Utveckla sin förmåga att hantera ett större åtagande.

• Bidra till att åstadkomma förutsättningar för: 

– rimlig riskfördelning 

– utveckling och användning av krav på egenskap 

och funktion, 

– alternativa lösningar och seriell produktion.

• Vara innovativa och ta vara på de möjligheter som 

ett kravställande på egenskap och funktion innebär.

• Utveckla  sin egenkontroll
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Våra gemensamma åtaganden

Ha respekt för:

• begränsningar genom lagstiftning för fysisk 

planering och miljöhänsyn.

• att det finns systemmässiga låsningar bl.a. i 

gränssnittet anläggning/fordon/trafikant.

• varandras kunnande och använda den 

gemensamma kompetensen så kreativt 

och effektivt som möjligt.

Verka för:

• lösningar och metoder som medför rimliga 

planerade störningar.

• hög säkerhet  i produktionsfasen.

• en hållbar utveckling inom anläggningsområdet.
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Vad har vi genomfört?
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Förbättrad planering för ökad framförhållning

Ny fysisk planeringsprocess

Ny ekonomisk planläggning

Planförfarandet 
– fastställelsens innehåll

Inköpsplanen 
– framförhållningsmål 

som mäts
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Riktlinjer för val av 
affärsform

Utvecklingsplan för 
konsultupphandlingar

Utvecklingsplan 
för  upphandling av 
totalentreprenader

Översyn av regelverk i 
samverkan med 
branschen

Tillämpning av 
upphandling i serie och 
paket

Affärer som främjar produktivitet och innovation 
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Mätning och uppföljning

Temperaturtagning 
– uppföljning av nyckeltal

Uppföljning av leverantörer

Tredjepartsuppföljning av 
drift & underhåll 
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Uppnådda resultat
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Kommentar: Målnivån för året är inte nådd. Volymmässigt når vi 30 % för entreprenader 25 – 500 mnkr och 22% för samtliga 

entreprenader. Andelen totalentreprenader, sett på antal upphandlade entreprenader, ligger på 27% för entreprenader 25 – 500 

mnkr och 25 % på totalen.

Andel totalentreprenader 
– volym ackumulerat värde
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Andel konsultupphandlingar med fast arvode

Kommentar:

Målnivån är nådd upphandlingar från och med september. Under 2013 har vi haft färre upphandlingar totalt än tidigare år. 
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