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The image part with relationship ID rId7 was not found in the file.

E10 Kauppinen-Kiruna
• Projektet omfattar framtagande av vägplan och förfrågningsunderlag samt BPU
• Delen avser väg E10 mellan korsningen mot Jukkasjärvi och ny cirkulationsplats i Kiruna
• Längd ca 7 km
• Breddning av väg E10 till mötesseparerad 2+1-väg 
• Viltstängsel
• Planskilda faunapassager, 2 st
• Gång- och cykelväg med passager
• Ett av projektmålet: reducera koldioxidutsläpp med 50%
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Tidiga marknadsdialoger
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Inte lägsta pris

Våra bästa 
resurser

Låt oss 
tävla om 

vem som är 
bäst

CO2-målet 
måste ligga 

högt på 
agendan

Utförande-
entreprenad

Det finns 
alternativ till 

TRV 
Klimatkalkyl



Genomförandebeskrivningen
• Mervärde som efterfrågas: För beställaren är det ett mervärde att leverantören har god 

praktiskt förmåga att nå målet om halverade koldioxidutsläpp under projektets 
genomförande.

• Anbudsgivaren ska med anbud inkomma med en genomförandebeskrivning som minst 
behandlar följande områden:

- Organisation
Beställaren kommer i sin sammanvägda bedömning av inlämnad genomförandebeskrivning ta hänsyn till följande: 

‒ Till vilken grad presenterad organisations bidrag till mervärdet är tydlig och relevant. 
‒ Till vilken grad anbudsgivaren presenterat relevanta nyckelpersoner som genererar mervärde.

- Arbetssätt
Beställaren kommer i sin sammanvägda bedömning av inlämnad genomförandebeskrivning ta hänsyn till följande:

‒ Till vilken grad det presenterade arbetssättet bedöms vara relevant och genomförbart.
‒ Till vilken grad anbudsgivaren har lämnat övertygande argumentation (om möjligt bevis) varför presenterad metod ska tillämpas.
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Genomförandebeskrivningen
• BETYGSSKALA:

Betyg 0 Tillfredställande – Beskrivningen uppfyller ställda minimikrav, men beskrivningen bedöms sakna eller ha lite relevans avseende 
mervärdet.

Betyg 1 Mer än tillfredställande – Beskrivningen bedöms ha tillfredsställande relevans avseende mervärdet. Det finns tydligt mervärde som 
går att använda i praktiken.

Betyg 2 Bra – Beskrivningen bedöms ha bra relevans avseende mervärdet. Det finns tydligt mervärde som går att använda i praktiken på 
ett bra sätt.

Betyg 3 Mycket bra – Beskrivningen bedöms ha mycket bra relevans avseende mervärdet. Det finns tydligt mervärde som går att använda i 
praktiken på ett mycket bra sätt.
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Tilldelningskriterier Värdering och bedömning
Max mervärde 20 MSEK Bedöms genom med anbudet bifogad genomförandebeskrivning

För beställaren är det ett mervärde att halvera projektets 
koldioxidutsläpp. 

Betyg (B)
0 1 2 3
Tillfredsställande Mer än tillfredsställande Bra Mycket bra

Ger 0 SEK i mervärde
Ger 6,7 MSEK i 
mervärde

Ger 13,3 
MSEK i 
mervärde

Ger 20 
MSEK i 
mervärde



Utvärderingsprocessen
• Förberedande arbeten under anbudsräkningstiden:

‒ Genomgång med utvärderingsgruppen - kalibrering
‒ (11 personer; Tekniska specialister, strateger klimat och innovation, projektledning)

• Genomförandebeskrivningarna avidentifierades och utvärderingsgruppen genomförde sina 
bedömningar individuellt

• Sammanställning av samtligas betyg som sedan vägdes samman till ett slutgiltigt betyg
• Genomgång med utvärderingsgruppen där vi meddelade betygen (fortfarande 

avidentifierat)
• Tilldelningsbeslut publicerades

‒ Genomgångar med anbudsgivare om deras utvärdering och erhållna betyg
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Erfarenhetsåterföring 
• Avidentifierade genomförandebeskrivningar
• Kalibrering av utvärderingsgruppen 
• Tillräckligt stor och bra sammansatt utvärderingsgrupp

- Trygga i resultatet och bedömningarna
• Återkopplingsmöten efteråt

Medskick till framtida upphandlingar:
• Fundera över om mervärde ska erhållas för helheten eller om det ska fördelas på områden 
• Vite kopplat till erhållet mervärde

- På genomförandebeskrivningens områden? Helhet?
• Tydlighet i vad som efterfrågas 
• Vilka typer av kompetenser ingår i utvärderingsgruppen?
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Var och en - tillsammans

• Risker
‒ Projektet fokuserar så hårt på koldioxidminskningar så att vägplan och FU glöms bort
‒ Vi tar fram idéer som inte går att genomföra 

• Förväntningar
‒ Högt engagemang bland projektmedlemmar hos såväl konsult som beställare och i förlängningen 

även hos kommande entreprenör
‒ Vi kommer fram till åtgärder som faktiskt gör skillnad – inte enbart i detta projekt utan något som 

kan användas av flera
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