
Bedömningsfrågor Projektering: Projekteringsskede 

 
• 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 av avtalade del- och färdigställandetider. I det fall ett slutförande innan utsatt tid inte ger Trafikverket något mer-
värde (t.ex. vid en järnvägsentreprenad där tidigare överlämnande av anläggningen inte innebär att tågtrafiken kan återupptas tidigare) ska 
högsta poäng erhållas för utförande inom samtliga avtalade tider under förutsättning att uppdraget utförts med en hög grad av uppdragsplane-
ring 
 

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

■ Samtliga leveran-
ser har skett inom 
avtalade tider, vissa 
leveranser har dessu-
tom slutförts innan 
utsatt tid och där-
med skapat ett mer-
värde för Trafikver-
ket 
■ Uppdraget har ut-
förts med mycket 
hög grad av upp-
dragsplanering 
■ Beställaren har 
kontinuerligt under-
rättats angående risk 
för försening samt 
viktiga förändringar i 
uppdragsplaneringen 

■ Slutgiltiga arbetet 
har levererats enligt 
tidplanen, små av-
steg från deltider 
utan betydande kon-
sekvenser 
■ Uppdraget har ut-
förts med en hög 
grad av uppdragspla-
nering 
■ Beställaren har 
kontinuerligt under-
rättats angående risk 
för försening samt 
viktiga förändringar i 
uppdragsplaneringen 

■ Enstaka avsteg mot 
avtalade tider, samt-
liga utan allvarlig 
konsekvens har före-
kommit 
■ Försening < 10 % 
■ Uppdraget har ut-
förts med en accep-
terbar grad av upp-
dragsplanering 
■ Beställaren har un-
derrättats angående 
risk för försening 
samt viktiga föränd-
ringar i uppdragspla-
neringen 
■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 
3 poäng 

■ Flera avsteg mot 
avtalade tider, någon 
med allvarlig konse-
kvens, har förekom-
mit 
■ Försening 
10 – 20 % 
■ Uppdraget har ut-
förts med bristande 
uppdragsplanering 
■ Beställaren har vid 
enstaka tillfällen inte 
underrättats angå-
ende risk för förse-
ning eller viktiga för-
ändringar i uppdrags-
planeringen 

■ Uppdraget har inte 
genomförts inom av-
talade tider med all-
varliga konsekvenser 
som följd 
■ Försening > 20 % 
■ Uppdraget har ut-
förts med undermå-
lig eller ingen upp-
dragsplanering 
■ Beställaren har vid 
upprepade tillfällen 
inte underrättats an-
gående risk för förse-
ning eller viktiga för-
ändringar i uppdrags-
planeringen 

- 

 

Kvalitet 
 

Produktens kvalitet 
 

Utgår från bedömda fel/avvikelser i produkten samt allvarlighetsgrad av dessa. Ett allvarligt fel är något som kan få säkerhetsmässiga, ekono-
miska eller produktionsmässiga konsekvenser och som kan leda till försenad ibruktagning. Fel och/eller avvikelser kan mätas på många olika sätt 
och i olika skeden, bedömningen måste anpassas efter det skede som produkten berör. T.ex.: a.) Beställarens leveranskontroll: Antal fel i pro-
dukten, även viktat, som beställaren hittar vid mottagandet av levererad produkt b.) MKB:n: Antal synpunkter från länsstyrelsen, även viktat 
efter allvarlighetsgrad c.) Vägplan/järnvägsplan: Antal synpunkter och begäran om komplettering från Fastställeriet d.) Bygghandling: Avvikelser 
mot Vägplan/järnvägsplan 
 

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

■ Felfri produkt ■ Endast enstaka fel 
av mindre betydelse 

■ Fel förekommer, 
dock inga allvarliga 
■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 
3 poäng 

■ Många fel, även 
några allvarliga 

■ Levererad produkt 
är inte användbar för 
sitt syfte 

- 

 

Lösningsförslag 
 

Bedöms utifrån hur väl effekter, konsekvenser, kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk nytta för olika lösningsförslag har analyseras samt 
hur väl det framkommer i produkten 
 

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

■ Alla relevanta lös-
ningsalternativ har 
analyserats ingå-
ende. Beställaren har 
kontinuerligt under-
rättats om viktiga 
överväganden 
■ Inga frågeställ-
ningar utestår 

■ De mest relevanta 
lösningsförslagen har 
analyserats. Vissa 
brister i konsekvens-
beskrivningar/ ana-
lyser förekommer 
utan allvarliga konse-
kvenser 
■ Beställaren har un-
derrättats kring vik-
tiga överväganden i 
en godkänd grad 

■ De mest relevanta 
lösningsförslagen har 
analyserats 
■ Brister i konse-
kvensbeskrivning, 
utan allvarliga konse-
kvenser 
■ Beställaren har un-
derrättats kring över-
väganden 
■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 
3 poäng 

■ Enstaka relevanta 
lösningsförslag har 
inte analyserats 
■ Handlingarna sak-
nar viktiga ställnings-
taganden 

■ Ett flertal relevanta 
lösningsförslag har 
inte analyserats. 
Handlingarna saknar 
helt viktiga konse-
kvens-beskrivningar/ 
analyser 
■ Beställaren är inte 
övertygad om att 
den mest fördelakt-
iga lösningen valts 

■ Förfrågningsun-
derlag, bygghandling 
el. dyl. där alterna-
tiva lösningsförslag 
och överväganden ej 
är aktuellt 

 



Ekonomi 
 

Ekonomihantering 
 

Bedöms utifrån avvikelser mot den överenskomna budgeten och hur relevanta eventuella orsaker för avvikelser är. Relevansen bedöms utifrån 
orsakerna för kostnadsförändringen samt konsultens påverkan. Vidare bedöms beställarens tillgång till en uppdaterad slutkostnadsprognos 
samt agerande vid ÄTA. Procentuella värden är endast riktgivande 
 

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

■ Slutkostnaden är 
mindre än överens-
kommen budget 
■ Beställaren har 
kontinuerligt haft till-
gång till en uppdate-
rad slutkostnadspro-
gnos 
■ Samtliga krav på 
ÄTA är relevanta 

■ Slutkostnaden är 
enligt överenskom-
men budget 
■ Beställarens har 
vid behov haft till-
gång till en uppdate-
rad slutkostnadspro-
gnos 
■ Samtliga krav på 
ÄTA är relevanta 

■ Slutkostnaden har 
överskridit överens-
kommen budget nå-
got (< 10 %) men är 
inom godtagbara ra-
mar 
■ Beställaren har vid 
behov haft tillgång 
till en uppdaterad 
slutkostnadsprognos 
med viss tidsfördröj-
ning 
■ Samtliga krav på 
ÄTA är relevanta 
■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 
3 poäng 

■ Konsultens age-
rande har starkt bi-
dragit till att slutkost-
naden överstigit (10 
– 20%) överenskom-
men budget 
■ Beställaren har 
inte haft tillgång till 
uppdaterad slutkost-
nadsprognos 
■ Flera krav på ÄTA 
har förekommit som 
ej är relevanta 

■ Konsulten har 
starkt bidragit till 
överstigen slutkost-
nad mot budget 
(> 20 %) 
■ Slutkostnadspro-
gnos har inte funnits 
tillgänglig 
■ Flera ej relevanta 
ÄTA-krav 

■ Projekteringen har 
varit till fast pris och 
inga krav på ÄTA har 
förekommit 

 

Kostnadssammanställning 
 

Bedömningen utgår från hur väl sammanställningen av kostnader är gjord och att den utgår från Trafikverkets riktlinjer/krav. Bedömningen 
måste utgå från vilken fas arbetet befinner sig i och därmed vilka krav som ställs på kostnadssammanställningen 
 

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

■ Mycket tydlig, väl-
arbetad och följer 
helt riktlinjerna 
■ Inga kostnadsdelar 
har utelämnats 
■ Samtliga kostnads-
delar har mängder 
och à priser kopp-
lade till sig och riktig-
heten för dessa be-
döms hög 

■ Tydlig, välarbetad 
och följer Trafikver-
kets riktlinjer med 
enstaka undantag 
utan betydelse 
■ Inga kostnadsdelar 
av betydelse har ute-
lämnats. 
■ Samtliga angivna 
kostnadsdelar har 
mängder samt à pri-
ser och riktigheten 
för dessa bedöms 
hög 

■ Trafikverkets rikt-
linjer har följts med 
vissa undantag utan 
betydelse. Mindre 
brister i tydlighet fö-
rekommer men pro-
dukten håller ändå 
en accepterbar nivå 
■ Inga kostnadsdelar 
av betydelser har 
utelämnats 
■ Samtliga angivna 
kostnadsdelar har 
mängder samt à pri-
ser och riktigheten 
för dessa bedöms 
god med få undantag 
■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 
3 poäng 

■ Avvikelser av bety-
delse från Trafikver-
kets riktlinjer före-
kommer 
■ Enstaka kostnads-
delar av betydelse 
saknas 
■ En eller flera kost-
nadsdelar saknar 
mängder eller à kost-
nader eller bedöms 
riktigheten i angivna 
värden låg 

■ Trafikverkets rikt-
linjer har inte följts 
■ Flera kostnadsde-
lar saknas eller är fel-
aktiga 
■ Kostnadssamman-
ställning saknas eller 
är av är av låg kvali-
tet 

■ I arbetet ingår inte 
kostnadssamman-
ställningar eller är av 
obetydande omfatt-
ning 

 

Dokumentation 
 

Dokumenthantering 
 

Bedöms utifrån kvalitet och tillgängligheten på dokumentation under och efter projekttiden 
 

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

■ Felfri dokumentat-
ion 
■ All relevant doku-
mentation finns till-
gänglig kontinuerligt 
under projekttiden 
på begäran av bestäl-
laren 
■ Konsulten har ord-
ning i filarkiv 

■ Dokumentationen 
innehåller endast få 
brister, samtliga av 
mindre betydelse 
■ All relevant doku-
mentation tillgänglig 
för beställaren, i un-
dantagsfall med ef-
tersläpning 

■ Dokumentationen 
innehåller vissa bris-
ter 
■ All relevant doku-
mentation tillgänglig 
för beställaren med 
viss eftersläpning 
■ Vissa brister i ord-
ningen på filarkivet 
men är inom accep-
terbara ramar 
■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 
3 poäng 

■ Flera brister i 
dokumentationen 
vilket påverkar upp-
draget negativt 
■ De viktigaste doku-
menten finns dock 
tillgängliga 

■ Fortlöpande doku-
mentation saknas 
helt eller delvis vilket 
har stor negativ på-
verkan på uppdraget 

- 

 



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 
■Tillgängligheten har 
varit mycket hög och 
svar är alltid snabba 
och väl genomtänkta 

■ Dialogklimatet har 
genomgående funge-
rat väl 
■ Ändrade förutsätt-
ningar har hanterats 
med flexibilitet 
■ Tillgängligheten 
har varit god, svaren 
mestadels snabba 
och genomtänkta 
■ Eventuella brister i 
kommunikationen 
har ingen påverkan 
på projektet 

■ Dialogklimatet har 
med få undantag 
fungerat väl 
■ Ändrade förutsätt-
ningar har oftast 
hanterats med flexi-
bilitet 
■ Tillgängligheten 
har varit god, svaren 
mestadels snabba 
och genomtänkta 
■ 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 flexibili-
tet inför ändrade för-
utsättningar visats 
■ Tillgängligheten 
har delvis brustit, 
svar har tagit lång tid 
och varit delvis otyd-
liga 
■ Den bristande 
kommunikationen 
har till viss del påver-
kat projektet 

■ Dialogklimatet har 
genomgående under 
projektet visat stora 
brister 
■ Vid förändrade för-
utsättningar visas ge-
nomgående en låg 
flexibilitet 
■ Tillgängligheten 
har varit låg 
■ Den bristande 
kommunikationen 
har haft stor påver-
kan på projektet 

- 

 

Teknik & utveckling 
 

Innovation 
 

Bedöms utifrån nya innovativa lösningar som förbättrar tid/kostnad/ kvalitet jämfört med traditionella lösningar. Bedömningen måste ta ut-
gångspunkt i vilket utrymme till innovation som finns i det aktuella uppdraget. I de fall det inte funnits utrymme för innovation ska "Icke appli-
cerbart" anges 
 

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

■ Relevanta nya in-
novativa lösningar 
har föreslagits som 
väsentligt förbättrar 
tid/kostnad/kvalitet 
(i senare skeden) 
jämfört med tradit-
ionella lösningar 

■ Relevanta nya in-
novativa lösningar 
har föreslagits som i 
viss mån förbättrar 
tid/kostnad/kvalitet 
(i senare skeden) 
jämfört med tradit-
ionella lösningar 

■ Vissa mindre för-
slag på innovativa 
lösningar förekom-
mer men inget som 
står ut över det som 
kan förväntas för 
uppdraget 
■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 
3 poäng 

■ Trots att förutsätt-
ningar funnits har 
inga innovativa lös-
ningar föreslagits 

■ Föreslagna lös-
ningar är uppenbart 
inte är i linje med 
senaste och mest ef-
fektiva lösningar/me-
toderna på mark-
naden 

■ Det finns inte för-
utsättningar för att 
vara innovativ inom 
uppdraget 

 
  



Säkerhet 
 

Säkerhet, Arbetsmiljö Bygg- och anläggningsarbete 
 

Beaktande av arbetsmiljö i projektering samt byggarbetsmiljösamordning. Efterlevnad av gällande lagar och föreskrifter för beaktande av arbets-
miljö inför byggande och D&U, samt samordning enligt BAS-P uppgifter med upprättande av arbetsmiljöplan och arbetsmiljödokumentation. 
Bedömningen ska grunda sig på noteringar om brister i dokumentationen eller annat som framkommer under projektets genomförande. Sam-
ordning och upprättande av arbetsmiljöplan skall endast bedömas då leverantören varit utsedd BAS-P. Underliggande poängnivåer ska vara 
tillgodosedda för de högre 
 

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

■ Arbetsmiljöarbetet 
bedöms som 
branschledande 
■ Uppdraget har ge-
nomförts genom att 
på ett systematiskt 
och väl integrerat 
sätt ta fram lösningar 
för god och säker ar-
betsmiljö under byg-
gande och framtida 
drift och underhåll 
■ BAS-P har på ett 
exemplariskt sätt 
samordnat projekte-
ring i syfte att minska 
arbetsmiljörisker un-
der byggskede och 
drift och underhåll 
■ Den av BAS-P upp-
rättade arbetsmil-
jöplanen och arbets-
miljödokumentation 
har varit tydlig och 
projektanpassad på 
en mycket hög nivå 

■ Uppdraget har ge-
nomförts med hög 
grad av initiativta-
gande för att för-
bättra arbetsmiljön 
för byggskedet och 
framtida drift och 
underhåll 
■ BAS-P har på ett 
genomgående syste-
matiskt sätt samord-
nat projektering i 
syfte att minska ar-
betsmiljörisker under 
byggskede och drift 
och underhåll 
■ Den av BAS-P upp-
rättade arbetsmil-
jöplanen och arbets-
miljödokumentation 
har varit av god kvali-
tet och väl projektan-
passad 
■ Fältbesök och 
fältundersökningar 
har planerats och 
samordning fungerat 
på ett bra sätt ur ett 
arbetsmiljö- och sä-
kerhetsperspektiv 

■ I projektering har 
man på en god nivå 
beaktat arbetsmiljön 
inför byggskede och 
framtida drift och  
Underhåll 
■ BAS-P har på ett 
bra sätt samordnat 
projektering i syfte 
att minska arbetsmil-
jörisker under byggs-
kede och drift och 
underhåll 
■ Den av BAS-P upp-
rättade arbetsmil-
jöplanen och arbets-
miljödokumentation 
har varit av god kvali-
tet och projektanpas-
sad 
■ Fältbesök och 
fältundersökningar 
har planerats och 
samordning fungerat 
på ett godtagbart 
sätt ur ett arbets-
miljö- och säkerhets-
perspektiv 
■ BAS-P har deltagit 
på relevanta möten 

■ I projektering har 
man, om än på en 
något bristfällig nivå 
beaktat arbetsmiljön 
inför byggskede och 
framtida drift och 
underhåll 
■ Den av BAS-P upp-
rättade arbetsmil-
jöplanen och arbets-
miljödokumentation 
har varit av något 
bristfällig kvalitet och 
projektanpassning 
■ BAS-P har under-
måligt men ändå 
samordnat projekte-
ringen med avse-
ende på arbetsmil-
jön. 

■ I projektering har 
man brustit i att be-
akta arbetsmiljön in-
för byggskede och 
framtida drift och 
underhåll 
■ BAS-P har tydligt 
brustit i arbetet med 
att samordna projek-
tering i syfte att 
minska arbetsmiljö-
risker under byggs-
kede och drift och 
underhåll 
■ BAS-P upprättande 
av arbetsmiljöplan 
och arbetsmiljödoku-
mentation har varit 
försenad och/eller 
kvaliteten har varit 
undermålig 
■ Fältbesök och 
fältundersökningar 
har genomförts på 
ett icke godtagbart 
sätt ur ett samord-
ningsperspektiv 

■ Icke applicerbart 

 


