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Trafikverkets svar på remiss av
Trafikutskottets betänkande 2021/22:TU7
avseende det tillkännagivande som riktats
till regeringen om Trafikverkets
upphandlingar av snöröjning
Bakgrund
Trafikverket ansvarar för vinterväghållningen av de statliga vägarna. För att
klara av detta upphandlas entreprenörer som arbetar på Trafikverkets
uppdrag. Det statliga vägnätet är indelat i ca. 110 driftområden och årligen
sker upphandling av ca. 20 områden. Kontrakten sträcker sig över 4 år med
möjlighet till 2 års förlängning (option). Vägens vinterklassning styr kraven i
kontraktet och fastslår hur och när den allmänna vägen ska plogas.

TMALL 0422 Brev 4.0

Det är, och ska vara, samma krav på trafiksäkerhet och framkomlighet på de
statliga vägarna över hela landet. Trafikverket ska inte ställa lägre krav eller
acceptera ett sämre utförande i norra Sverige. Uppföljningen ska ske så att vi
säkerställer att entreprenörerna gör det de får betalt för att göra.
Trafikverket uppvaktas regelbundet av intressegrupper som exempelvis
transportuppköpare, skogsnäringen och åkeribranschen då dessa branscher
är starkt beroende av en god vinterväghållning på de statliga vägnätet. De
uppmanar Trafikverket regelbundet att säkerställa leveranser enligt
kontraktskraven.
Vad gäller enskilda vägar ansvarar den enskilda väghållaren själv för
vinterväghållningen samt eventuell entreprenör. Detta är en affär mellan den
enskilda föreningen och den entreprenör man väljer att anlita. Enskilda vägar
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är ett viktigt komplement till det allmänna vägnätet för en god tillgänglighet i
hela landet.
Det finns ingenting i Trafikverkets kontrakt som påverkar möjligheten för
entreprenörer att parallellt utföra vinterväghållning för enskilda väghållare.
Snarare ser Trafikverket det som en fördel med en större marknad för
entreprenörerna och inte ett hinder för att kraven i Trafikverkets kontrakt ska
uppfyllas. Trafikverket får inte beordra en entreprenör att ta på sig uppdrag
hos andra väghållare, lika lite som vi kan tvinga en annan väghållare att anlita
en viss entreprenör. Det finns ingen möjlighet för Trafikverket att ta över
ansvaret från andra väghållare och bekosta ytterligare
vinterväghållningsfordon utifrån behov på enskilda vägar.
Trafikverket ger årliga bidrag till enskilda väghållare och bistår med
rådgivning vid vägtekniska frågor, upphandling och skötsel. Bidragen utgår
från schabloner och således inte från den faktiska kostnaden för skötsel och
vinterväghållning.

Hur stort är problemet?
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2020 så genomförde REV en undersökning om vinterväghållningen i
framförallt Norrlandslänen och resultatet är svar från framförallt Jämtland,
Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. De skickade ut 2894 enkäter
och nådde en svarsfrekvens på 30 %.
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Endast 1% av respondenterna som idag inte har någon lösning för vinterväghållning.

Endast 2% av respondenterna som uppger att deras entreprenör tomkör mer än 3 mil.
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Vidtagna åtgärder
I slutet av 2018 träffade Trafikverkets Generaldirektör och ordförande i
Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) en överenskommelse om att vi ska ha en
gemensam arbetsgrupp för att tillsammans hitta en långsiktig lösning för
vinterunderhållet av enskilda vägar.
Även om undersökningen ovan visar att det är få som berörs av svårigheterna
med egen vinterväghållning, så är det ett reellt problem för det fåtalet. Det
påverkar deras vardag och möjligheter till att nå och få nödvändig
samhällsservice. Således är frågan av vikt och har lett till förändringar både
gällande bättre samordning i form av t.ex. information/uppföljning och
ändringar i Trafikverkets krav på upphandlad entreprenör.
Aktiviteter som arbetsgruppen (Trafikverket, REV, LRF och de fyra största
driftentreprenörerna) har enats om och som anses ge störst effekt:
Förbättrad information på Trafikverkets webbplats: material som ger
stöd till Enskilda Väghållare, t.ex. tips att tänka på vid upphandling
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Enskildavagar/fragor-och-svar-om-enskilda-vagar/
Trafikverket informerar enskilda väghållare om att se över sina
befintliga avtal för vinterväghållning i god tid före att nytt kontrakt
tecknas för Trafikverkets driftområde. (Tips ges även om att fråga
lokala Lastbilscentraler, Skogsbolag, etc. som kan ha resurser.)
Trafikverket skickar med en förteckning över berörda vägföreningar
inom det geografiska området i förfrågningsunderlaget vid
upphandling av ny entreprenör
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Trafikverket informerar enskilda väghållare, i god tid inför kommande
vintersäsong, när nytt kontrakt tecknats och vem som blir ny
leverantör framgent (Enskilda väghållare ombesörjer eget avtal för
vinterväghållning.)
Trafikverket genomför tidig dialog med upphandlad leverantör om
vikten av att sköta enskilda vägar och att det inte finns hinder för dem
att ta uppdrag åt enskilda vägföreningar så länge det inte påverkar
leveransen/åtgärdstider i våra kontrakt. Gemensamma aktiviteter med
målsättning att uppnå detta, särskilt vid identifierade
problemsträckor, tas fram och följs upp.
Trafikverket, genom dialog med Riksförbundet Enskilda Vägar (REV),
förstärker rådgivningen till enskilda väghållare

Trafikverket
Adress: 781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

Rydberg, Martina
Underhåll Vägsystem
Direkt: 010-123 71 88
Mobil: 070-469 64 86
martina.rydberg@trafikverket.se

5 (7)
Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2022/59803

2022-08-24

Motpartens ärendenummer

2021/22:TU7
Trafikverket genomför regelbundet uppföljningsmöten med
Riksförbundet Enskilda Vägar (REV)
Trafikverket genomför ”Rådsmöten” för enskilda vägar två gånger per
år med REV, LM, SKR, Sveaskog, Skogsindustrierna och LRF
Dessa genomförda aktiviteter syftar till att underlätta och ge de Enskilda
Väghållarna bättre förutsättningar att ordna sin vinterväghållning.

Aktiviteter som inte bedöms ge någon effekt
Trafikverket har behandlat flera förslag och många av dessa har bedömts ge
minimal eller ingen effekt, i vissa fall negativ effekt.
Att tidigarelägga upphandlingarna i norr. Trafikverkets ordinarie
upphandlingstider har redan beaktat detta då kontrakt i norra Sverige
ligger först i upphandlingscykeln.
Införa en ytterligare Driftklass med längre åtgärdstider (för att hinna
med de enskilda vägarna vid samma åtgärd). Entreprenörerna
anpassar fordonsflottan enligt avtal och därmed enligt den tid som
finns till förfogande. Då en längre åtgärdstid ger möjlighet till att ploga
längre sträckor vid samma tillfälle så ger detta förslag snarare mindre
antal vinterresurser än fler. Vi har ökade förväntningar på standarden
av vinterväghållningsåtgärder från transportföretagen samt
transportuppköparna – de anser att dagens krav är för lågt ställda och
att åtgärdstiderna är för långa. Längre åtgärdstider ger en sämre
leverans på Trafikverkets vägnät vilket kan påverka trafiksäkerhet och
framkomlighet.
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Minska vitens storlek. Trafikverket har idag inte stora uttag av viten.
Dessa automatgenereras inte, vilket är en allmän missuppfattning.
Alla viten som tas ut föregås av en dialog med entreprenören för att
säkerställa att det inte finns rimliga förklaringar till de krav som
underskridits. Från 2020 infördes dessutom tak för viten per dygn.
Öka det årliga bidraget till enskilda vägar. Trafikverket skickar in sin
syn på bidragets storlek och de påverkansfaktorer som vi ser i den s.k.
inriktningsplaneringen.
Utbilda enskilda Väghållare i upphandling/ inköp. Utbildningen sker
via REV. Trafikverket kan ställa upp som föreläsare.
Ta bort eller förtydliga krav på Yrkesförarkompetensbevis vid
vinterväghållning. Att utföra persontransporter och godstransporter
med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på
kunskap och skicklighet. Därför finns en lag och en förordning som
reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana
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transporter. Att begära avsteg för plogning/ halkbekämpning från
detta är inget Trafikverket kommer att göra. Entreprenörerna behöver
dessutom detta till andra transporter inom uppdraget.

Förändringar i bidragsmodellen
Regeringen avsätter 15 miljarder kronor till bidraget för drift av enskilda
vägar. Det är en miljard mer än nuvarande plan. Extramiljarden till enskilda
vägar skulle kunna användas för att förstärka bidraget till vinterväghållning i
inlandslänen med sämre tillgång till en konkurrensutsatt marknad för
vinterväghållning.

Förändringar i Trafikverkets krav på upphandlad entreprenör

TMALL 0422 Brev 4.0

Trafikverkets krav, tidskrav och tekniska krav, på vinterväghållning av det
allmänna vägnätet har varit oförändrade i våra upphandlingar sedan 2003.
Trafikverket ska i sin roll som beställare verka för att produktivitet,
innovation och effektivitet, inom eget ansvarsområde ökar. I vår strävan att
leva upp till denna ambition har vi tagit fram arbetssätt där vi säkerställer att
upphandlade leveranser sker enligt överenskomna kontrakt. Trafikverket har
sen en tid tillbaka (2016) ett nytt sätt att följa upp ställda krav på
vinterväghållningen av allmänna vägar. Uppföljningen av kontraktets
efterlevnad sker med hjälp av ett GPS-baserat IT-verktyg (GPD-analys) vilket
innebär att man kan kontrollera utförd åtgärd mot kravet på åtgärd. Det vill
säga att man kan kontrollera plogbilens färdväg samt åtgärdstid i efterhand.
Möjligheten för entreprenörer att arbeta för flera väghållare är oförändrad.
Inspel på att viten i Trafikverkets kontrakt hindrar entreprenören från att åta
sig uppdrag åt enskilda väghållare har framförts vid flera tillfällen.
Trafikverkets kontraktshandlingar för basunderhåll revideras årligen och en
justering av vitestexterna har genomförts de senaste åren. Från 2020 infördes
tak för viten per dygn vilket innebär att maximalt vitesuttag per tillfälle
begränsats. Från 2023 inför Trafikverket toleranser inom åtgärdskraven vilket
innebär att mindre avvikelser inte ger ett lika stort vitesuttag som större och
upprepade avvikelser. Dessa förändringar innebär att den eventuella oro som
entreprenörer uttryckt för att ta uppdrag hos enskilda väghållare parallellt
med uppdraget åt Trafikverket minskar. Krav och förändringar införs
successivt, inte retroaktivt då de är kontrakts- och anbudsförutsättningar.
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Föredragande, samråd och sakgranskning
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Roberto Maiorana.
Föredragande har varit enhetschef för Bas- och vintertjänster väg Martina
Rydberg. I den slutliga handläggningen har avdelningschef för Vägsystem
Ulrika Honauer samt enhetschef för enheten bidrags och ärendehantering,
enskilda vägar, Staffan Eriksson deltagit. Internt samråd har skett med chef
för verksamhetsområde Underhåll, Malin Holen.

Roberto Maiorana
Generaldirektör
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Kontaktuppgifter:
Martina Rydberg
Underhåll Vägsystem
Bas- och vintertjänster väg
martina.rydberg@trafikverket.se
Direkt: 010-123 71 88
Mobil: 070-469 64 86
Trafikverket
Adress: 781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1
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trafikverket.se
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