
Insamling av personuppgift  

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in 

namn och adress till boende i närområde. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket 

så länge projektet pågår. Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering, 

begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen. 
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Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Telefon: 0771-921 921 

www.trafikverket.se/gdpr Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga 

hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. www.datainspektionen.se 
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 Standardavtal: ABK09 

 Uppdragsform: Uppdrag preciserat i förfrågningsunderlag 

 Ersättningsform: Rörligt arvode 

 Upphandlingsförfarande: Förhandlat förfarande enligt LUF (Lag 2016:1146 om upphandling inom 

försörjningssektorerna)  med steg 1 Ansökningsinbjudan (utan att nytta prekvalificeringssystemet TransQ) 

och steg 2 Anbudsinbjudan. 

Båda stegen i detta upphandlingsförfarande kommer att äga rum i Trafikverkets upphandlingssystem 

Kommers. 

Tider för steg 1 Ansökningsinbjudan: 

Annonsering ansökningsinbjudan 2022-04-08 (OBS! Annonsering av TED-annonsen tar ca 3 

arbetsdagar så upphandlingen syns i Kommers tidigast 2022-04-13). 

Sista ansökningsdag 2022-05-20 

Prevalificering klart slutet av juni 2022 

 

Tider för steg 2 Anbud: 

Utskick förfrågningsunderlag till utvalda leverantörer 2022-07-01 

Sista anbudsdag 2022-10-13 

Utvärdering anbud, tilldelning och avtalsspärr pågår från mitten av oktober till slutet av november 2022 

Tänkt kontraktsstart i mitten av januari 2023 (OBS! Denna tid är preliminär och kan både 

tidigareläggas och senareläggas) 

 

Steg 1 Ansökningsinbjudan innehåller kvalificeringskrav. En uppdragsorientering kommer tillhandhållas 

också. Steg 2 Anbud innebär att de anbudssökande som blivit kvalificerade får ta del av 

förfrågningsunderlaget och lämna in anbud.  

 

 Anbudsutvärdering: Utvärderingsmodell -  Fokus på pris och kvalitet (viktning 50/50). Beställaren 

förbehåller sig rätten att förhandla men är inte skyldig att göra det. 

 Samverkan: Samverkan Bas med viss utökning. 

 Säkerhetsskyddsöverenskommelse: 

Enligt genomförd säkerhetsskyddsanalys så kan leverantören komma att få tillgång till vissa 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller säkerhetskänslig verksamhet i Trafikverkets lokaler eller av 

Trafikverket anvisade områden eller lokaler. Nivån på de säkerhetsskyddsklassade uppgifterna kommer 

framgå i förfrågningsunderlaget och mall på Säkerhetsskyddsavtal skickas med i förfrågningsunderlaget. 

Information om val av affärsform och upphandling av 

järnvägsplan: Bollebygd för Göteborg-Borås 

Detta informationsblad innehåller information kring väsentliga delar av tänkt val av affärsform för 

upphandling av konsultuppdrag för framtagande av järnvägsplan Bollebygd inklusive 

miljökonsekvensbeskrivning och systemhandling för Göteborg-Borås, del av Nya Stambanor.  

http://www.trafikverket.se/
http://www.datainspektionen.se/
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 Krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder (anställningar och praktik) samt bonus för fler platser 

                   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Frågor kring uppgifterna i detta informationsblad kan ställas till Inköpsansvarig Göteborg-Borås inom Nya 

Stambanor via kontaktuppgifterna som återfinns via https://www.trafikverket.se/goteborg-boras  

 

Kontaktuppgifter Göteborg-Borås 

Besöksadress: Kämpegatan 7 i Göteborg   

Telefon: 0771-921 921   

www.trafikverket.se      

Faktaruta 
 
Via länken så når ni Trafikverkets inköpstidplan där ni hittar information om kommande 
upphandlingar: www.trafikverket.se  
 
Bakgrundsmaterial från bland annat pågående lokaliseringsutredning, 
granskningshandlingar samt kravbild samt har även fattat ett beslut rörande programmets 
ställningstagande kring otillbörlig konkurrensfördel och jäv som ni hittar här: 
https://www.trafikverket.se/goteborg-boras klicka på Upphandling. 
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