
Bedömningsfrågor Projektering: Byggskede

• Det är leverantörens prestation som ska bedömas, har Trafikverkets agerande påverkat resultatet ska det anges i kommentarerna
• Gällande bedömning ska samtliga krav uppfyllas för att en viss poäng ska tilldelas
• I de fall leverantören är oense med Trafikverkets bedömning ska detta kommenteras i uppföljningen

Kvalitet
Tydlighet i bygghandlingar

Bedömer antal och grad av otydligheter i ritningar och beskrivningar som föranlett merarbete för entreprenören och/eller beställaren

5 poäng 4 poäng 3 poäng 2 poäng 1 poäng icke appl.
■ Inga otydligheter ■ Några få otydlig-

heter utan större på-
verkan

■ Vissa otydligheter
har förekommit men
det är inom en ac-
cepterbar nivå
■ Har man uppfyllt
kontraktets krav fås
3 poäng

■ Ett flertal otydlig-
heter som lett till be-
tydande merarbete
har förekommit

■ Ritningar och be-
skrivningar har över-
lag varit väldigt otyd-
liga vilket föranlett
att beställaren
och/eller entrepre-
nören har tvingats
lägga ner ett stort ar-
bete för att tyda
dem.

-

Fel i produkten

Bedöms utifrån antalet och allvarlighetsgrad av felaktigheter/brister i levererad produkt/produkter som föranlett ökade kostnader, säkerhetsris-
ker, försämrade produktionsförutsättningar och/eller försenad ibruktagning. T.ex. ej redovisade större ledningar i mark, helt felaktiga bergni-
våer/jordarter eller avsaknad av relevanta arbeten

5 poäng 4 poäng 3 poäng 2 poäng 1 poäng icke appl.
■ Inga fel i produk-
ten/produkterna

■ Ett fel av icke all-
varlig art

■ Enstaka fel, inget
av allvarliga konse-
kvenser
■ Har man uppfyllt
kontraktets krav fås
3 poäng

■ Enstaka fel, något
av allvarliga konse-
kvenser

■ Ett flertal fel, flera
med allvarliga konse-
kvenser

-

Val av lösning

Bedöms utifrån valet av lösning som gjordes under projekteringen baserat på de erfarenheter som gjorts under arbetets gång. Har konsulten
inte rekommenderat det slutgiltiga valet av lösning skall alternativet "Icke applicerbart" anges

  5 poäng   4 poäng   3 poäng   2 poäng   1 poäng icke appl.
■ Samma lösning
hade valts om pro-
jekteringen skulle gö-
ras om idag

■ Samma lösning
med viss modifikat-
ion skulle gjorts om
projekteringen skulle
göras om idag.

■ Valet av lösning är
accepterbar
■ Flertalet ändringar
skulle gjorts men
dessa bedöms svåra
att förutspå
■ Har man uppfyllt
kontraktets krav fås
3 poäng

■ Med facit i hand
skulle annan lösning
valts

■ Med facit i hand är
det uppenbart att fel
lösning valts vilket
dessutom borde kun-
nat undvikas genom
bättre analyser i pro-
jekteringsfasen.

-



Ekonomi
Mängdavvikelser

Bedömningen grundar sig i den totala kostnadsförändringen samt kostnadsförändringen för enskilda konton i mängdförteckningen vid slutlig
mängdreglering av kontraktsarbetena

  5 poäng   4 poäng   3 poäng   2 poäng   1 poäng icke appl.
■ < 2 % total kost-
nadsförändring
■ Inget enskilt konto
i mängdförteck-
ningen avviker
> 25 % vid slutlig
mängdreglering av
kontraktsarbetena,
enligt FU för entre-
prenaden

■ 2 - 3,9 % total kost-
nadsförändring
■< 5 % av antalet en-
skilda konton i
mängdförteckningen
avviker > 25 % vid
slutlig mängdregle-
ring av kontraktsar-
betena, enligt FU för
entreprenaden

■ 4 - 5,9 % total kost-
nadsförändring
■ 5 - 9,9 % av antalet
enskilda konton i
mängdförteckningen
avviker > 25 % vid
slutlig mängdregle-
ring av kontraktsar-
betena, enligt FU för
entreprenaden
■ Har man uppfyllt
kontraktets krav fås
3 poäng

■ 6 - 10 % total kost-
nadsförändring
■ 10 - 20 % av anta-
let enskilda konton i
mängdförteckningen
avviker > 25 % vid
slutlig mängdregle-
ring av kontraktsar-
betena, enligt FU för
entreprenaden

■ > 10 % total kost-
nadsförändring
■ > 20 % av antalet
enskilda konton i
mängdförteckningen
avviker > 25 % vid
slutlig mängdregle-
ring av kontraktsar-
betena, enligt FU för
entreprenaden

-

ÄTA orsakade av konsulten

Bedöms efter antalet och allvarlighetsgraden av ÄTA som orsakats av konsulten

  5 poäng   4 poäng   3 poäng   2 poäng   1 poäng icke appl.
■ Inga ÄTA orsakade
av konsulten

■ ÄTA orsakade av
konsulten motsvarar
0,1 - 1,9 % av entre-
prenadkostnaden

■ ÄTA orsakade av
konsulten motsvarar
2 - 3,9 % av entrepre-
nadkostnaden
■ Har man uppfyllt
kontraktets krav fås
3 poäng

■ ÄTA orsakade av
konsulten motsvarar
4 - 10 % av entrepre-
nadkostnaden

■ ÄTA orsakade av
konsulten motsvarar
> 10 % av entrepre-
nadkostnaden

-

Samarbete & Kommunikation
Samarbete efter avslutad projektering

Bedöms utifrån konsultens behjälplighet vid förtydliganden och frågor som entreprenören/beställaren haft efter avslutad projektering. I bedöm-
ningen av denna fråga skall hänsyn tas till om det i konsultens kontrakt ingår att bistå under entreprenadtiden. Detta ska i så fall påverka kravni-
vån. Om konsulten inte tillfrågats efter avslutad projektering anges "Icke applicerbart"

  5 poäng   4 poäng   3 poäng   2 poäng   1 poäng icke appl.
■ Konsulten har varit
mycket behjälplig då
den tillfrågats efter
aktuellt uppdrag och
har själv tagit initiativ
för att säkerställa
hög kvalitet

■ Konsulten har varit
mycket behjälplig då
den tillfrågats efter
aktuellt uppdrag

■ Konsulten har varit
behjälplig då den till-
frågats efter aktuellt
uppdrag
■ Har man uppfyllt
kontraktets krav fås
3 poäng

■ Konsulten vid flera
tillfällen inte varit be-
hjälplig då den tillfrå-
gats efter aktuellt
uppdrag

■ Konsulten har vid
samtliga tillfällen den
tillfrågats efter aktu-
ellt uppdrag inte va-
rit behjälplig

-


