
Bedömningsfrågor Baskontrakt: Väg 

 
• 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 

 
 

Tid 
 

Leveranssäkerhet 
 

Bedöms med utgångspunkt från leverantörens förmåga att uppfylla åtgärdstider och starttider för väg 
 

  5 poäng    4 poäng    3 poäng    2 poäng    1 poäng  icke appl. 

■ Samtliga entrepre-

nadarbeten har ut-
förts inom avtalade 
tider 

■ Entreprenadarbe-

tena har utförts inom 
avtalade tider med 
enstaka eller inga un-
dantag. Ev. förse-
ningar har haft obe-

tydande konsekvens 

■ Enstaka avsteg mot 

avtalade tider 
(< 10 % försening), 
samtliga utan allvar-
lig konsekvens har 
förekommit 

■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 
3 poäng 

■ Flera avsteg mot 

avtalade tider (10 - 
20 % försening), nå-
gon med allvarlig 
konsekvens, har fö-
rekommit 

■ Uppdraget har inte 

genomförts inom av-
talade tider (> 20 % 
försening) med all-
varliga konsekvenser 
som följd 

■ Anmälan av förse-
ningar kommer ofta 
sent 

- 

 

Kvalitet 
 

Kravuppfyllelse 
 

Bedömer avvikelser från uppfyllelse av kraven i kontraktet som uppkommit vid t.ex. byggmöten, ronder och revisioner, samt kvaliteten på egen-
kontroll 
 

  5 poäng    4 poäng    3 poäng    2 poäng    1 poäng  icke appl. 

■ Uppfyller samtliga 
funktionskrav enligt 
kontraktet 
■ Egenkontroll över-

ensstämmer med be-
ställarens stickprovs-
kontroll 

■ Endast enstaka av-
vikelser av mindre 
betydelse från funkt-
ionskraven har före-

kommit 
■ Egenkontroll har 
överensstämt med 
beställares stickprov-

skontroll 

■ Avvikelser av 
mindre betydelse 
från funktionskraven 
har förekommit 

■ Enstaka avvikelser 
har förekommit mel-
lan egenkontroll och 
beställarens stick-

provskontroll, dock 
av mindre betydelse 
■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 

3 poäng 

■ Avvikelser av bety-
delse från funktions-
kraven har förekom-
mit 

■ Avvikelser av bety-
delse har förekom-
mit mellan egenkon-
troll och beställarens 

stickprovskontroll 

■ Uppfyllelse av 
funktionskrav har 
hållit en undermålig 
och oacceptabel 

standard 
■ Egenkontroll har 
inte överensstämt 
med beställarens 

stickprovskontroll 
och föranlett vidare 
åtgärder 

- 

 

Riskhantering 
 

Bedömer efterlevnad av överenskommen riskanalys samt förmågan att identifiera, kommunicera och hantera kompletterande risker avseende 

tid, kostnad och kvalitet under kontraktstiden 
 

  5 poäng    4 poäng    3 poäng    2 poäng    1 poäng  icke appl. 

■ Riskanalys har ef-
terlevts helt utan 

brister ■ Risker som 
värderats högt (hög 
sannolikhet och/eller 
hög konsekvens) har 

kommunicerats och 
dokumenterats före-
dömligt, riskbehand-
ling inleds alltid för 
beslut om förebyg-

gande och/eller be-
gränsande åtgärder 

■ Överenskommen 
riskanalys har efter-

levts, endast ett fåtal 
avvikelser av mindre 
betydelse 
■ Risker som värde-

rats högt (hög sanno-
likhet och/eller hög 
konsekvens) har 
kommunicerats och 
dokumenterats väl, 

riskbehandling inleds 
oftast för beslut om 
förebyggande 
och/eller begrän-

sande åtgärder 

■ Överenskommen 
riskanalys har efter-

levts, få avvikelser 
där något varit av be-
tydelse 
■ Risker som värde-

rats högt (hög sanno-
likhet och/eller hög 
konsekvens) har 
kommunicerats och 
dokumenterats till 

en accepterbar nivå, 
riskbehandling inleds 
ibland för beslut om 
förebyggande 

och/eller begrän-
sande åtgärder 
■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 

3 poäng 

■ Några brister i ef-
terlevnaden av riska-

nalys 
■ Brister har funnits i 
kommunikation 
och/eller doku-

mentation av risker 
och beslut om före-
byggande och/eller 
begränsande åtgär-
der har sällan varit 

uppe för diskussion 

■ Stora brister i ef-
terlevnaden av riska-

nalys 
■ Arbete med risk-
hantering har varit 
mycket bristande el-

ler inte förekommit 
alls 

- 

 
  



Resultat vid besiktningar 
 

Bedöms utifrån brister från årlig besiktning eller slutbesiktning/avlämnandebesiktning, godkännande av besiktningar samt att all relevant doku-
mentation är upprättad och överlämnad 
 

  5 poäng    4 poäng    3 poäng    2 poäng    1 poäng  icke appl. 

■ Vid besiktning 
fanns inga fel eller 

avvikelser från kra-
ven i kontraktet 
■ Besiktningen god-
kändes och all rele-

vant dokumentation 
är upprättad och 
överlämnad 

■ Vid besiktning 
fanns få anmärk-

ningar av mindre vikt 
på utförda arbeten 
■ Besiktningen god-
kändes och all rele-

vant dokumentation 
är upprättad och 
överlämnad 

■ Vid besiktning 
fanns anmärkningar 

på utförda arbeten, 
dock ingen allvarlig 
brist 
■ Besiktningen god-

kändes och relevant 
dokumentation med 
få undantag är upp-
rättad och överläm-

nad 
■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 
3 poäng 

■ Vid besiktning 
fanns ett flertal an-

märkningar på ut-
förda arbeten varav 
minst något allvarlig 
■ Besiktningen god-

kändes men avtalad 
dokumentation sak-
nas eller är mycket 
bristfällig 

■ Besiktningen av-
bröts, entreprenaden 

ej besiktningsbar el-
ler slutbesiktning ej 
godkänd 

- 

 

Ekonomi 
 

Ekonomihantering 
 

Bedöms utifrån agerande vid ÄTA-arbeten 
 

  5 poäng    4 poäng    3 poäng    2 poäng    1 poäng  icke appl. 

■ Samtliga krav på 
ÄTA-arbeten har va-
rit relevanta 
■ Beställaren har un-

derrättats väl enligt 
kontrakt/ samver-
kansavtal, arbeten 
har aldrig påbörjats 

innan man inhämtat  
beställarens syn-
punkter 
■ En uppdaterad 
prognos på slutkost-

naden av ÄTA-arbe-
ten finns alltid till-
gänglig 

■ Samtliga krav på 
ÄTA- arbeten rele-
vanta 
■ Beställaren har un-

derrättats enligt kon-
trakt/ samverkansav-
tal, arbeten har ald-
rig påbörjats innan 

man inhämtat bestäl-
larens synpunkter 
■ Prognos på slut-
kostnad av ÄTA-arbe-
ten uppdateras inför 

varje byggmöte (el. 
motsvarande) 

■ Samtliga krav på 
ÄTA-arbeten rele-
vanta 
■ Enstaka arbeten av 

mindre betydelse har 
påbörjats innan man 
inhämtat beställa-
rens synpunkter 

■ En uppdaterad 
prognos på slutkost-
naden av ÄTA-arbe-
ten kan med viss 
tidsfördröjning visas 

på begäran från be-
ställaren 
■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 

3 poäng 

■ Ersättningskrav för 
ej relevanta ÄTA-ar-
beten har förekom-
mit vid enstaka till-

fällen 
■ Enstaka arbeten 
har utförs utan att 
beställaren är under-

rättad eller att syn-
punkter från denna 
är inhämtade 
■ En uppdaterad 
prognos på slutkost-

naden av ÄTA-arbe-
ten har vid uppre-
pade tillfällen sak-
nats eller varit förse-

nad 

■ Ersättningskrav för 
ej relevanta ÄTA-ar-
beten har förekom-
mit vid flertal till-

fällen 
■ Arbeten av bety-
delse har utförts 
utan att beställaren 

är underrättad eller 
att synpunkter från 
denna är inhämtade 
■ En uppdaterad 
prognos på slutkost-

naden av ÄTA-arbe-
ten kan genomgå-
ende inte visas under 
kontraktstiden 

- 

 

Dokumentation 
 

Dokumenthantering 

Bedöms utifrån tillhandahållande av överenskommen dokumentation och leverantörens förmåga till korrekt administration. T.ex. att beställaren 
har kontinuerlig insyn i leverantörens kvalitets- uppföljning samt att fakturaunderlag och verifikat är alltid korrekt enligt överenskommelse. 

Bedömningen ska grunda sig på noteringar om brister i dokumentationen vid byggmöten och eller ronder/revisioner 
 

  5 poäng    4 poäng    3 poäng    2 poäng    1 poäng  icke appl. 

■ Felfri dokumentat-
ion 
■ Under entrepre-

nadtiden dokument-
eras relevanta mo-
ment löpande och 
resultat finns alltid 

tillgängligt för bestäl-
laren 
■ Administration helt 
enligt överenskom-

met innehåll 

■ Dokumentationen 
innehåller endast en-
staka brister av 

mindre betydelse 
■ Under entrepre-
nadtiden dokument-
eras relevanta mo-

ment löpande och 
resultat finns i de 
allra flesta fall till-
gänglig för beställa-

ren 
■ Administration till 
största delen enligt 
överenskommet in-

nehåll, endast en-
staka mindre brister 

■ Dokumentation in-
nehåller få brister 
varav någon enstaka 

av betydelse 
■ Relevant doku-
mentation finns till-
gänglig under entre-

prenadtiden men 
med viss eftersläp-
ning 
■ Majoriteten av ad-

ministration enligt 
överenskommet in-
nehåll, få brister 
■ Har man uppfyllt 

kontraktets krav fås 
3 poäng 

■ Uppenbara brister 
finns vilket påverkar 
projektet negativt 

■ Under entrepre-
nadtiden förekom-
mer betydande ef-
tersläpning i doku-

mentationen 
■ Genomgående 
bristande administ-
ration 

■ Fortlöpande doku-
mentation saknas i 
betydande grad un-

der entreprenadti-
den och/eller har 
stora brister inför be-
siktningar 

■ Genomgående 
mycket stora brister i 
administration 

- 

 
  



Samarbete & kommunikation 
 

Samarbete & Kommunikation 
 

Bedöms utifrån dialogklimatet vid det dagliga arbetet, flexibilitet vid oförutsedda händelser och vilja till gemensam problemlösning. Vidare be-
döms tillgänglighet för kommunikation samt hur snabba och genomtänkta svar leverantören har 
 

  5 poäng    4 poäng    3 poäng    2 poäng    1 poäng  icke appl. 

■ Dialogklimatet har 
varit mycket bra och 
leverantören har ak-
tivt bidragit till detta 

■ Vid ändrade förut-
sättningar har alltid 
en hög grad av flexi-
bilitet och en tydlig 
vilja att samarbeta 

funnits 
■ Inga undantag fö-
rekommer 

■ Dialogklimatet har 
genomgående funge-
rat väl 
■ Ändrade förutsätt-

ningar har hanterats 
med flexibilitet 
■ Eventuella undan-
tag har ingen påver-
kan på projektet 

■ Dialogklimatet har 
med få undantag 
fungerat väl 
■ Ändrade förutsätt-

ningar har oftast 
hanterats med flexi-
bilitet 
■ Eventuella brister i 
kommunikation har 

låg eller ingen påver-
kan på projektet 
■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 

3 poäng 

■ Dialogklimatet har 
under uppdraget 
fungerat mindre bra 
■ Vid vissa tillfällen 

har en bristande flex-
ibilitet inför ändrade 
förutsättningar visats 
■ Den bristande 
kommunikationen 

har till viss del påver-
kat projektet 

■ Dialogklimatet har 
genomgående under 
projektet visat 
mycket stora brister 

■ Vid förändrade för-
utsättningar visas ge-
nomgående en låg 
flexibilitet 
■ Den bristande 

kommunikationen 
har haft stor påver-
kan på projektet 

- 

 

Lojalitetsprincip mot beställaren 
 

Bedöms utifrån hur fackmannamässigt entreprenören utfört arbeten. Fackmannamässighet innebär att standardkrav uppfylls, bästa  metod an-
vänds och arbeten utförs effektivt 
 

  5 poäng    4 poäng    3 poäng    2 poäng    1 poäng  icke appl. 

■ Leverantören har 
utfört samtliga arbe-

ten fackmannamäss-
igt och i de flesta fall 
påvisat stor effektivi-
tet 

■ Leverantören har 
utfört samtliga arbe-

ten fackmannamäss-
igt och i några fall på-
visat stor effektivitet 

■ Leverantören har i 
de allra flesta fall ut-

fört arbeten fack-
mannamässigt, un-
dantag endast av 
mindre betydelse 

■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 
3 poäng 

■ Leverantören har 
ofta utfört arbeten 

fackmannamässigt, 
endast ett fåtal un-
dantag 

■ Samtliga arbeten 
av leverantören har 

ej uppnått fack-
massamässig stan-
dard och stor oeffek-
tivitet har påvisats 

- 

 

Kunskapsöverföring till beställaren 
 

Leverantörens vilja och förmåga att erbjuda sina tillgängliga kunskaper och kontakter inom och utom uppdraget till beställarorganisationen 
 

  5 poäng    4 poäng    3 poäng    2 poäng    1 poäng  icke appl. 

■ Leverantören delar 

kontinuerligt med sig 
av relevanta kun-
skaper och kontakter 
till beställarorgani-

sation en som är vär-
defulla såväl inom 
som utanför kontrak-
tet 

■ Leverantören delar 

vid arbetsmöten 
med sig av relevanta 
kunskaper och kon-
takter till beställaror-

ganisationen som är 
värdefulla såväl inom 
som utanför kontrak-
tet 

■ Leverantören delar 

ibland med sig av re-
levanta kunskaper 
och kontakter till be-
ställarorganisationen 

som är värdefulla 
inom kontraktet 
■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 
3 poäng 

■ Leverantören visar 

ingen vilja att dela 
med sig av kunskaper 
utöver det nödvän-
diga för att genom-

föra uppdraget 

■ Leverantören visar 

ingen vilja att dela 
med sig av kunskaper 
och kontakter. Leve-
rantörens ovilja att 

dela med sig av kun-
skaper och kontakter 
påverkar projektet 
negativt och försvå-
rar leveransen 

- 

 

Teknik & Utveckling 
 

Problemlösning 
 

Bedöms utifrån agerande och lösningar på problem som uppstår i arbetet under entreprenadtiden samt arbete med att proaktivt förutse och 

undvika potentiella problem och risker 
 

  5 poäng    4 poäng    3 poäng    2 poäng    1 poäng  icke appl. 

■ Potentiella pro-
blem och risker av 

relevans har undvi-
kits genom proaktivt 
arbete på ett mycket 
bra sätt 
■ I de fall oväntade 

problem förekommit 
har de lösts mycket 
tillfredsställande och 
effektivt 

■ Potentiella pro-
blem och risker av 

relevans har i viss 
mån undvikits ge-
nom proaktivt arbete 
■ I de fall oväntade 
problem förekommit 

har de lösts med 
goda resultat 

■ Inget märkbart 
proaktivt arbete har 

förekommit för att 
undvika potentiella 
problem och risker 
■ Oväntade problem 
har lösts i accepter-

bar grad 
■ Påverkan av pro-
blemen på uppdra-
get har varit mycket 

liten eller ingen 
■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 
3 poäng 

■ Oväntade problem 
och risker har vid 

vissa tillfällen inte 
lösts tillfredställande 
■ Påverkan på pro-
jektet har varit liten 
men märkbar 

■ Oväntade problem 
har upprepade till-

fällen inte lösts till-
fredställande 
■ Påverkan på pro-
jektet har varit bety-
dande 

■ Inget oförutsett 
har hänt, problem-

lösning har inte varit 
aktuellt 



 

Innovation & produktivitet 
 

Bedöms utifrån nyttjandet av nya metoder samt i vilken utsträckning leverantören lämnat förslag som förbättrar säkerhet, tid, kostnad, kvalitet 
och tillgänglighet. Bedömningen måste utgå från förutsättningarna för innovation och produktivitet  
 

  5 poäng    4 poäng    3 poäng    2 poäng    1 poäng  icke appl. 

■ Nya innovativa me-
toder har använts 
som väsentligt för-
bättrar tid, kostnad 
och kvalitet 

■ Metoderna be-
döms bli ny praxis 
inom området och 
bidra till ökad pro-

duktivitet inom bran-
schen 
■ Metoder har an-
vänts som medför 

stor förbättring av 
produktiviteten 

■ Nya innovativa me-
toder har använts 
som till viss del för-
bättrat tid, kostnad 
och kvalitet 

■ Metoder har an-
vänts som medför 
förbättring av pro-
duktiviteten 

■ Under uppdraget 
har en tydlig vilja att 
använda nya meto-
der samt bidra till en 
ökad produktivitet 

visats 
■ Inga nya metoder 
använts som förbätt-
rar tid, kostnad och 

kvalitet 
■ Metoder har an-
vänts som marginellt 
förbättrar produktivi-

teten 
■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 
3 poäng 

■ Under uppdraget 
har inga ansträng-
ningar gjorts för att 
använda nya innova-
tiva metoder eller på 

annat sätt bedriva 
arbete mer produk-
tivt 

■ De metoder som 
använts ligger inte i 
linje med de senaste 
och mest effektiva 
metoderna 

■ Detta har bidragit 
till ökad totalkostnad 
för projektet 

■ Kontraktet har inte 
haft något utrymme 
för innovation 

 

Säkerhet 
 

Upprättande och efterlevnad av arbetsmiljöplan 
 

Upprättande och efterlevnad av arbetsmiljöplan samt gällande lagar och föreskrifter. Bedömningen ska grunda sig på noteringar om brister i 
dokumentationen vid byggmöten, ronder/revisioner, arbetsplatskontroller eller annat som framkommer under projektets genomförande. Upp-

rättande av arbetsmiljöplanen skall endast bedömas då entreprenören varit ansvarig för detta, i andra fall skall endast efterlevnad bedömas 
 

  5 poäng    4 poäng    3 poäng    2 poäng    1 poäng  icke appl. 

■ Arbetsmiljön defi-
nierad av arbetsmil-

jöplanen har efter-
levts helt utan an-
märkningar 
■ Uppdraget har ge-
nomförts med hög 

grad av initiativta-
gande för att för-
bättra arbetsmiljön 
■ Arbetsmiljöarbetet 

bedöms som 
branschledande 
■ Samtliga krav för 4 
poäng har uppfyllts 

■ Arbetsmiljön defi-
nierad av arbetsmil-

jöplanen har efter-
levts utan allvarliga 
anmärkningar 
■ Uppdraget har ge-
nomförts med hög 

grad av initiativta-
gande för att för-
bättra arbetsmiljön 
■ Samtliga krav för 3 

poäng har uppfyllts 

■ Arbetsmiljön defi-
nierad av arbetsmil-

jöplanen har efter-
levts med max en all-
varlig anmärkning 
■ Skyddsronder har 
genomförts och 

eventuella anmärk-
ningar åtgärdats 
■ Samtliga i persona-
len har erhållit rele-

vant säkerhetsutbild-
ning, föreskriven sä-
kerhetsutrustning 
har alltid använts och 

skyddsombud har 
funnits 
■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 

3 poäng 

■ Brister mot arbets-
miljöplanen har före-

kommit vilket med-
fört negativa konse-
kvenser för arbets-
miljön för entrepre-
naden 

■ Skyddsronder har 
varit bristfälliga och 
ibland har anmärk-
ningar inte åtgärdats 

■ Enstaka i persona-
len saknar relevant 
säkerhetsutbildning 
men skyddsombud 

har funnits 

■ Upprättad arbets-
miljöplan har inte ef-

terlevts under entre-
prenadtiden 
■ Skyddsronder har 
varit otillräckliga och 
dokumenterade an-

märkningar vid 
skyddsronder har 
inte åtgärdats 
■ Flertalet i persona-

len saknar relevant 
säkerhetsutbildning 
och skyddsombud 
har saknats 

- 

 

Krishantering 
 

Entreprenörens hantering av kriser med utgångspunkt från entreprenörens lösningsorientering, snabbhet, flexibilitet och förmåga till organise-

ring. 
 

  5 poäng    4 poäng    3 poäng    2 poäng    1 poäng  icke appl. 

■ Entreprenören 
hanterar samtliga 

krissituationer före-
dömligt 

■ Entreprenören 
hanterar krissituat-

ioner föredömligt, 
brist av mindre brist 
betydelse förekom-
mer endast vid nå-
gon krissituation 

■ Entreprenören 
hanterar flera krissi-

tuationer föredöm-
ligt, mindre brister 
förekommer 
■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 

3 poäng 

■ Allvarliga brister 
finns inom entrepre-

nörens hantering av 
krissituationer 

■ Entreprenören 
hanterar ej krissitu-

ationer 

■ Krishantering har 
ej varit aktuellt 

 
  



Säkerhet,  Arbetsmiljö Bygg- och anläggningsarbete 
 

Efterlevnad av arbetsmiljöplan och byggarbetsmiljösamordning. Efterlevnad av arbetsmiljöplan samt gällande lagar och föreskrifter för byggar-
betsmiljösamordning. Bedömningen ska grunda sig på noteringar om brister i dokumentationen eller annat som framkommer under projektets 
genomförande. Samordning enligt BAS-U uppgifter skall endast bedömas då entreprenören varit utsedd, i andra fall skall endast delaktighet och 
efterlevnad bedömas. Underliggande poängnivåer ska vara tillgodosedda för de högre. 
 

  5 poäng    4 poäng    3 poäng    2 poäng    1 poäng  icke appl. 

■ Efterlevnad av ar-
betsmiljöplan har va-
rit mycket bra och 
utan anmärkning. 

■ Arbetsmiljöarbetet 
bedöms som 
branschledande med 
fokus på säkerhets-

kulturhöjande insat-
ser och integrerat ar-
bete 
■ BAS-U har på ett 

exemplariskt sätt 
samordnat arbets-
miljöarbetet och hål-
lit arbetsmiljöplanen 
aktuell och med hög 

grad av projektan-
passning 

■ Efterlevnad av ar-
betsmiljöplan har va-
rit bra, endast ett få-
tal mindre anmärk-

ningar har uppmärk-
sammats. 
■ Uppdraget har ge-
nomförts med hög 

grad av initiativta-
gande för att för-
bättra arbetsmiljön 
■ BAS-U har på ett 

systematiskt och väl-
fungerande sätt sam-
ordnat arbetsmiljöar-
betet och hållit ar-
betsmiljöplanen ak-

tuell och kommuni-
cerad 
■ Leverantören har 
en lärande kultur där 

man systematiskt 
förbättrar sitt arbete 
utifrån identifierade 
avvikelser eller in-

träffade händelser 

■ Efterlevnad av ar-
betsmiljöplan har va-
rit bra, endast ett få-
tal mindre anmärk-

ningar har uppmärk-
sammats. 
■ Uppdraget har ge-
nomförts med hög 

grad av initiativta-
gande för att för-
bättra arbetsmiljön 
■ BAS-U har på ett 

systematiskt och väl-
fungerande sätt sam-
ordnat arbetsmiljöar-
betet och hållit ar-
betsmiljöplanen ak-

tuell och kommuni-
cerad 
■ Leverantören har 
en lärande kultur där 

man systematiskt 
förbättrar sitt arbete 
utifrån identifierade 
avvikelser eller in-

träffade händelser 

■ Efterlevnad av ar-
betsmiljöplan har 
fungerat även om 
brister och enstaka 

allvarliga brister har 
förekommit. Brister 
har åtgärdats. 
■ BAS-U har hållit 

samordningsmöten, 
arbetsmiljöplanen 
har uppdaterats re-
gelbundet och varit 

tillgänglig, Dock har 
brister påtalats. 
■ Systematiken gäl-
lande olyckor och till-
bud brister, avvikel-

ser har inte alltid 
rapporterats eller in-
kommit sent och/el-
ler hanterats bristfäl-

ligt. 
■ Förhandsanmälan 
är ej uppdaterad 
och/eller anslagen 

■ Efterlevnad av ar-
betsmiljöplan har 
återkommande visat 
på brister, även all-

varliga brister. An-
märkningar har ofta 
åtgärdats sent eller 
inte alls. 

■ BAS-U har åter-
kommande brustit i 
samordningsarbetet 
och uppgifterna i ar-

betsmiljöplanen ofta 
varit inaktuella 
■ Systematisk hante-
ring av olyckor och 
tillbud saknas. 

■ Arbetsmiljöverket 
har delgivit föreläg-
gande eller utdelat 
sanktionsavgifter 

Icke applicerbart 

 

Trafik 
 

Påverkan på omgivning 
 

Förmåga att driva arbetet på så sätt att störningar på omgivningen minimeras. Vid bedömning av denna punkt skall hänsyn tas t ill trafikmängd 

och hur många boende det finns efter sträckan. Har ökad säkerhet lett till påverkan på omgivning ska detta påverka leverantören positivt i be-
dömningen. Saklighet på klagomål bedöms av projektledaren 
 

  5 poäng    4 poäng    3 poäng    2 poäng    1 poäng  icke appl. 

■ Inga avvikelser från 

kontrakt och gäl-
lande regelverk har 
förekommit 
■ Efter förutsättning-

arna har påverkan på 
trafik och omgiv-
ningen varit långt un-
der den nivå som 
kunnat förväntas 

■ Uppdraget har ge-
nomförts med hög 
grad av initiativta-
gande och proaktivi-

tet för att minimera 
störningar på trafik 
och omgivning 

■ Endast enstaka av-

vikelser av mindre 
betydelse från kon-
trakt och gällande re-
gelverk har förekom-

mit 
■ Efter förutsättning-
arna har påverkan på 
trafik och omgivning 
varit begränsad 

■ Under uppdraget 
har aktivt arbete be-
drivits för att mini-
mera de störningar 

som uppkommit 

■ Avvikelser, men 

samtliga av mindre 
betydelse från kon-
trakt och gällande re-
gelverk, har före-

kommit 
■ Under uppdraget 
har aktivt arbete be-
drivits för att mini-
mera de störningar 

som uppkommit 
■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 
3 poäng 

■ Avvikelser av bety-

delse från kontrakt 
och gällande regel-
verk har förekommit 
■ Ett flertal brister 

som har förekommit 
som medfört olägen-
heter för trafikan-
ter/närboende under 
byggtiden 

■ Uppdraget har ge-

nomförts med en 
oacceptabel stan-
dard för trafikanter 
och närboende un-

der stor delen av 
kontraktstiden med 
stort antal sakliga 
klagomål 
■ Synpunkter som 

projektledaren har 
framfört under kon-
traktstiden har inte 
lett till åtgärder 

- 

 

Upprättande och efterlevnad av TA-plan (arbetsplatskontroller) 
 

Upprättande och efterlevnad av TA-planen enligt gällande lagar och föreskrifter. Efterlevnad bedöms med utgångspunkt från kontrollantverk-
samhetens slutgiltiga kontrollresultat. Upprättande av TA-planen skall endast bedömas då leverantören varit ansvarig för detta, i andra fall skall 
endast efterlevnad bedömas. 
 

  5 poäng      3 poäng  
 

  1 poäng  icke appl. 

■ Högst fem JA-med 
kommentar, och 
ingen NEJ har note-

rats 

XXX ■ Sex-åtta JA-med 
kommentar, eller en 
NEJ har noterats 

XXX ■ Nio eller fler JA-
med kommentar, el-
ler två eller fler NEJ 

har noterats 

■ Ingen kontrollant-
verksamhet har ge-
nomförts 

 
  



Miljö 
 

Efterlevnad av miljökrav 
 

Bedömningen utgår från efterlevnad av ställda miljökrav i förfrågningsunderlag (FU) samt gällande miljölagstiftning. Bedömningen grundas på 
brister i entreprenadens genomförande som noterats vid byggmöten, ronder/revisioner etc. 
 

  5 poäng    4 poäng    3 poäng    2 poäng    1 poäng  icke appl. 

■ Ställda miljökrav i 
förfrågningsunderlag 
(FU) samt miljölag-
stiftning uppfylls. Un-

der uppdraget har 
initiativ tagits för att 
minimera miljöpå-
verkan och/eller 
minska energiför-

brukning 
■ Miljöarbetet be-
döms som branschle-
dande 

■ Ställda miljökrav i 
förfrågningsunderla-
get (FU) samt miljö-
lagstiftning uppfylls 

■ Ställda miljökrav i 
förfrågningsunderlag 
samt miljölagstift-
ning uppfylls utom i 

enstaka avseenden. 
Detta har inte med-
fört negativa miljö-
konsekvenser 
■ Har man uppfyllt 

kontraktets krav fås 
3 poäng 

■ Ställda miljökrav i 
förfrågningsunderlag 
samt miljölagstift-
ning uppfylls utom i 

enstaka avseenden. 
Detta har medfört 
lindriga bestående 
konsekvenser för 
miljö, människors 

hälsa eller entrepre-
nadens genomfö-
rande 

■ Ställda miljökrav i 
förfrågningsunderlag 
samt miljölagstift-
ning uppfylls inte. 

Detta har medfört 
allvarliga konsekven-
ser för miljön, män-
niskors hälsa eller 
entreprenadens ge-

nomförande 
■ Försummelsen har 
lett eller skulle kunna 
leda till åtalsanmälan 

för miljöbrott 

- 

 


