
Bedömningsfrågor Ny- och ombyggnad: Totalentreprenad 

 
• 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 om utförande skett inom samtliga avtalade tider, under förutsättning att uppdraget utförts med en hög grad av uppdrags-

planering. Procentuella värden är endast riktgivande 
 

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

■ Samtliga entrepre-
nadarbeten har ut-
förts inom avtalade 

tider. Vissa arbeten 
har dessutom slut-
förts före utsatt tid 
och därmed skapat 

ett mervärde för Tra-
fikverket 
■ Uppdraget har ut-
förts med en hög 

grad av uppdragspla-
nering 
■ Beställaren konti-
nuerligt har under-

rättats kring viktiga 
förändringar i upp-
dragsplaneringen in-
går 

■ Entreprenadarbe-
tena har utförts inom 
avtalade tider med 

enstaka eller inga un-
dantag. Ev. förse-
ningar har haft obe-
tydande konsekvens 

■ Uppdraget har ut-
förts med en hög 
grad av uppdragspla-
nering 

■ Beställaren har 
kontinuerligt under-
rättats kring viktiga 
förändringar i upp-

dragsplaneringen 

■ Enstaka avsteg mot 
avtalade tider 
(< 10 % försening), 

samtliga utan allvar-
lig konsekvens har 
förekommit. Uppdra-
get har utförts med 

en accepterbar grad 
av uppdragsplane-
ring 
■ Beställaren har un-

derrättats kring vik-
tiga förändringar i 
uppdragsplaneringen 
■ 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 ut-

förts med bristande 
uppdragsplanering 
■ Beställaren har vid 
vissa tillfällen inte 

underrättats kring 
viktiga förändringar i 
uppdragsplaneringen 

■ Uppdraget har inte 
genomförts inom av-
talade tider (> 20 % 

försening) med all-
varliga konsekvenser 
som följd 
■ Anmälan av förse-

ningar kommer ofta 
sent 
■ Beställaren har vid 
upprepade tillfällen 

inte underrättats 
kring viktiga föränd-
ringar i uppdragspla-
neringen 

- 

 

Kvalitet 
 

Kravuppfyllelse 
 

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

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

■ Inga avvikelser från 
funktionskraven (le-
vererade produkter, 

utförda arbeten och 
tjänster överens-
stämmer med kra-
ven) 
■ Egenkontroll har 

överensstämt med 
beställarens stick-
provskontroll 

■ 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 

- 

 
  



Slutbesiktning 
 

Bedöms utifrån brister från slutbesiktning, godkännande av slutbesiktning samt att all relevant dokumentation är upprättad och överlämnad. 
 

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

■ Vid slutbesiktning 
fanns inga fel eller 
avvikelser från kra-

ven i kontraktet 
■ Slutbesiktningen 
godkändes och all re-
levant dokumentat-

ion är upprättad och 
överlämnad 

■ Vid slutbesiktning 
fanns få anmärk-
ningar av mindre vikt 

på utförda arbeten 
■ Slutbesiktningen 
godkändes och all re-
levant dokumentat-

ion är upprättad och 
överlämnad 

■ Vid slutbesiktning 
fanns anmärkningar 
på utförda arbeten, 

dock ingen allvarlig 
brist 
■ Slutbesiktningen 
godkändes och rele-

vant dokumentation 
med få undantag är 
upprättad och över-
lämnad 

■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 
3 poäng 

■ Vid slutbesikt-
ningen fanns ett fler-
tal anmärkningar på 

utförda arbeten 
varav minst något 
allvarlig 
■ Slutbesiktningen 

godkändes men avta-
lad dokumentation 
saknas eller är 
mycket bristfällig 

■ Besiktningen av-
bröts då entreprena-
den ej var besikt-

ningsbar eller slutbe-
siktningen ej var god-
känd 

- 

 
 

Riskhantering 
 

Bedömer förmåga att identifiera, kommunicera och hantera risker avseende tid, kostnad och kvalitet. 
 

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

■ Risker som värde-
rats högt (hög sanno-
likhet och/eller hög 

konsekvens) har 
kommunicerats och 
dokumenterats före-
dömligt, för nyligen 

identifierade risker 
inleds alltid riskbe-
handling för beslut 
om förebyggande 

och/eller begrän-
sande åtgärder 

■ Risker som värde-
rats högt (hög sanno-
likhet och/eller hög 

konsekvens) har 
kommunicerats och 
dokumenterats väl, 
för nyligen identifie-

rade risker inleds oft-
ast riskbehandling 
för beslut om före-
byggande och/eller 

begränsande åtgär-
der 

■ Risker som värde-
rats högt (hög sanno-
likhet och/eller hög 

konsekvens) har 
kommunicerats och 
dokumenterats till 
en accepterbar nivå, 

för nyligen identifie-
rade risker inleds 
ibland riskbehandling 
för beslut om före-

byggande och/eller 
begränsande åtgär-
der 
■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 

3 poäng 

■ 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 

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

ler inte förekommit 
alls 

- 

 

Ekonomi 
 

Ekonomihantering 
 

Bedöms utifrån prognos på slutkostnad för objektet samt 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 objektet 
finns alltid tillgänglig 

■ Samtliga krav på 
ÄTA- arbeten har va-

rit relevanta 
■ 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 objektet 
uppdateras inför 
varje byggmöte (el. 
motsvarande) 

■ Samtliga krav på 
ÄTA-arbeten har va-

rit relevanta 
■ Enstaka arbeten av 
mindre betydelse har 
påbörjats innan man 
inhämtat beställa-

rens synpunkter 
■ En uppdaterad 
prognos på slutkost-
naden av objektet 

kan med viss tidsför-
dröjning visas på be-
gäran från beställa-
ren 

■ 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 
slutkostnadsprognos 
har vid upprepade 
tillfällen saknats eller 

varit försenad 

■ 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 
slutkostnadsprognos 
kan genomgående 
inte visas under kon-

traktstiden 

- 

 
  



Dokumentation 
 

Dokumenthantering 
 

Bedöms utifrån tillhandahållande av överenskommen dokumentation. T.ex. att beställaren har kontinuerlig insyn i leverantörens kvalitetsupp-
följning. 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 

■ 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 

■ Dokumentation in-
nehåller få brister 
varav någon enstaka 
av betydelse 

■ Relevant doku-
mentation finns till-
gänglig under entre-
prenadtiden men 
med viss eftersläp-

ning 
■ 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 

■ Fortlöpande doku-
mentation saknas i 
betydande grad un-
der entreprenadti-

den och/eller har 
stora brister inför be-
siktningar 

- 

 
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 ge-
nomtänkta 

■ Inga undantag fö-
rekommer 

■ Dialogklimatet har 
genomgående funge-

rat väl 
■ Ändrade förutsätt-
ningar har hanterats 
med flexibilitet 

■ Tillgängligheten 
har varit god, svaren 
mestadels snabba 
och genomtänkta 
■ 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 
■ 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 flex-
ibilitet inför ändrade 

förutsättningar 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 
mycket stora brister 
■ Vid förändrade för-
utsättningar visas ge-

nomgående en låg 
flexibilitet 
■ Tillgängligheten 
har varit mycket låg 
■ Den bristande 

kommunikationen 
har haft stor påver-
kan på projektet 

- 

 

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 
och risker har uppre-
pade inte lösts till-
fredställande 

■ Påverkan av pro-
blem på projektet 
betydande 

- 

 
  



Arbetsberedningar 
 

Bedömer kvaliteten på arbetsberedningar (arbetshandingar) inför relevanta arbetsmoment samt att dessa stämts av med beställaren. I de fallen 
arbetsberedning inte är aktuellt skall "Icke applicerbart" anges 
 

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

■ Arbetsberedning-
arna har alltid hållit 

mycket hög kvalitet 
och innehåller 
inga/få fel 
■ Beredningarna har 

alltid stämts av med 
beställaren innan på-
börjat arbete 

■ Arbetsberedning-
arna har med få un-

dantag hållit hög 
kvalitet 
■ Beredningarna har 
alltid stämts av med 

beställaren innan på-
börjat arbete 

■ Arbetsberedningar 
håller acceptabel 

nivå 
■ Beredningar har 
alltid stämts av med 
beställaren innan på-

börjat arbetet 
■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 
3 poäng 

■ Arbetsberedning-
arna har i enstaka fall 

varit under accepta-
bel nivå med ett eller 
flera allvarliga fel 
■ I undantagsfall har 

arbeten påbörjats in-
nan arbetsbered-
ningen stämts av 
med beställaren 

■ Arbetsberedning-
arna har ofta/alltid 

varit under accepta-
bel nivå 
■ Arbetsberedningar 
har sällan stämts av 

med beställaren in-
nan arbeten påbörjas 

■ Inga arbetsbered-
ningar har genom-

förts eller så få att 
det inte går att göra 
en bedömning 

 

Innovation & produktivitet 
 

Bedöms utifrån nyttjandet av nya innovativa metoder som förbättrar tid, kostnad och kvalitet. Bedömningen måste utgå från förutsättningarna 
för innovation och produktivitetsutveckling i kontraktet 
 

  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 

■ Nya metoder har 
använts, till viss del 
förbättrat tid, kost-

nad och kvalitet 

■ 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 
■ 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 en öka totalkost-

nad för projektet 

■ Kontraktet har inte 
haft något utrymme 
för innovation 

 

Säkerhet 
 

Efterlevnad av arbetsmiljöplaner 
 

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. 

■ Upprättande av ar-
betsmiljöplan har 
skett i god tid och 
har varit av utmärkt 
kvalitet 

■ 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 branschle-
dande 

■ Upprättande av ar-
betsmiljöplan har 
skett i god tid och 
har varit av god kvali-
tet, inga korrige-

ringar har krävts 
■ 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 

■ Upprättande av ar-
betsmiljöplan har 
skett i tid eller med 
mindre försening, 
kvaliteten har initialt 

varit god endast 
mindre korrigeringar 
har krävts 
■ 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 

■ Upprättande av ar-
betsmiljöplan har va-
rit försenad, kvali-
teten har initialt varit 
bristfällig och flerta-

let korrigeringar har 
krävts 
■ 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 

■ Upprättande av ar-
betsmiljöplan har va-
rit kraftigt försenad 
och kvaliteten har 
initialt varit under-

målig 
■ 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 

- 

 
  



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 

 

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, med endast 
någon enstaka upp-

märksammad allvar-
lig anmärkning. Bris-
ter har omedelbart 
åtgärdats. 

■ BAS-U har hållit 
samordningsmöten, 
arbetsmiljöplanen 
har uppdaterats re-

gelbundet och varit 
tillgänglig samt kom-
municerad. 
■ Olyckor och tillbud 
har rapporterats och 

hanterats enligt krav 

■ 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 

 



Säkerhet, Trafik Järnväg och 3:e man 
 

Trafiksäkerhet järnväg och efterlevnad av säkerhetsplan. Efterlevnad av krav i avtal gällande Trafikverkets Säkerhetsstyrningssystem samt säker-
hetsplan. Bedömningen ska grunda sig på noteringar om brister enligt dokument ”Kontroll av säkerhetsstyrning järnväg och elsäkerhet” eller 
annat som framkommer under projektets genomförande. Underliggande poängnivåer ska vara tillgodosedda för de högre.  
 

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

■ Uppföljning har vi-

sat på mycket bra re-
sultat, utan anmärk-
ningar. 
■ Trafiksäkerhetsar-

betet bedöms som 
branschledande med 
fokus på säkerhets-
kulturhöjande insat-

ser och integrerat ar-
bete. 

■ Uppföljning har vi-

sat på bra resultat, 
endast ett fåtal 
mindre anmärk-
ningar har uppmärk-

sammats. 
■ Uppdraget har ge-
nomförts med hög 
grad av initiativta-

gande för att hålla 
hög kvalitet på säker-
hetsplanen 
■ Leverantören har 

en lärande kultur där 
man systematiskt 
förbättrar sitt arbete 
utifrån identifierade 
avvikelser eller in-

träffade händelser 
■ Leverantören har 
på ett systematiskt 
och välfungerande 

sätt samordnat Tra-
fiksäkerhetsarbetet 
och hållit säkerhets-
plan med hög grad 

av projektanpassning 
■ Säkerhetsplan har 
varit aktuell, lättill-
gänglig och kommu-
nicerad 

■ Uppföljning har vi-

sat på bra resultat , 
med endast någon 
enstaka uppmärk-
sammad allvarlig an-

märkning. Brister har 
åtgärdats utan för-
dröjning. 
■ Säkerhetsplan har 

uppdaterats regel-
bundet. 

■ Uppföljning har vi-

sat på relativt bra re-
sultat även om 
mindre brister och 
enstaka allvarliga har 

förekommit. Brister 
har åtgärdats. 
■ Säkerhetsplan 
finns men har ej upp-

daterats regelbun-
det. 

■ Uppföljning har 

återkommande visat 
på brister och allvar-
liga brister i säker-
hetsarbetet. An-

märkningar har ofta 
åtgärdats sent eller 
inte alls. 
■ Leverantören har 

återkommande brus-
tit i el- och trafiksä-
kerhetsarbetet och 
uppgifterna i säker-

hetsplanen har varit 
inaktuella 
■ Transportstyrelsen 
har delgivit föreläg-
gande kopplat mot 

entreprenörens egna 
tillstånd 

Icke applicerbart 

 
  



Säkerhet, Trafik väg och 3:e man 
 

Trafiksäkerhet väg och efterlevnad av kontraktskrav och författningskrav Efterlevnad av krav i avtal gällande trafiksäkerhet Bedömningen ska 
grunda sig på noteringar om brister enligt APK-kontroller, beställarens kontrollprogram eller annat som framkommer under projektets genomfö-
rande. Underliggande poängnivåer ska vara tillgodosedda för de högre. 
 

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

■ Uppföljning har vi-

sat på mycket bra re-
sultat, utan anmärk-
ningar. 
■ Trafiksäkerhetsar-

betet bedöms som 
branschledande med 
fokus på säkerhets-
kulturhöjande insat-

ser och integrerat ar-
bete. 

■ Uppföljning har vi-

sat på bra resultat, 
endast ett fåtal bris-
ter har uppmärksam-
mats. 

■ Brister har åtgär-
dats utan fördröj-
ning. 
■  Korrekta och upp-

daterade uppgifter 
samt korrekt trafikin-
formation i FIFA 
■ Uppdraget har ge-

nomförts med hög 
grad av initiativta-
gande för att hålla 
hög kvalitet på säker-
hetsarbete. 

■ Leverantören har 
en lärande kultur där 
man systematiskt 
förbättrar sitt arbete 

utifrån identifierade 
avvikelser eller in-
träffade händelser 
■ Leverantören har 

på ett systematiskt 
och välfungerande 
sätt samordnat tra-
fiksäkerhetsarbetet 
med hög grad av pro-

jektanpassning 

■ Uppfyller kon-

traktskrav gällande 
trafiksäkerhet 
■ Uppföljning har vi-
sat på bra resultat, 

med endast någon 
enstaka uppmärk-
sammad allvarlig an-
märkning. Brister har 

åtgärdats utan för-
dröjning 
■ Korrekta och upp-
daterade uppgifter i 

FIFA (kontaktuppgif-
ter och arbetstider 
■ Kontroll och upp-
följning av kompe-
tens (t.ex. SIK certifi-

ering) fungerar och 
all personal har kom-
petens för aktuellt 
arbete. 

■ Uppföljning har vi-

sat på relativt bra re-
sultat även om bris-
ter och enstaka all-
varliga brister har fö-

rekommit. Brister 
har åtgärdats. 
■ Korrekta uppgifter 
i FIFA är inlagda, ej 

uppdaterade. 
■ Kontroll och upp-
följning av kompe-
tenskrav är bristfäl-

lig. 

■ Uppföljning har 

återkommande visat 
på brister och allvar-
liga brister i säker-
hetsarbetet. An-

märkningar har ofta 
åtgärdats sent eller 
inte alls. 
■ Leverantören har 

återkommande brus-
tit i kontraktskrav 
gällande trafiksäker-
het 

■ Ej korrekta uppgif-
ter i FIFA 
■ Kontroll och upp-
följning av kompe-
tenskrav genomförs 

inte 

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. 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 
har förekommit som 

har medfört olägen-
heter för trafikanter/ 
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. Gäller enbart väg. Notera att enbart tre bedömningssteg finns (5, 3, 1 poäng) samt Icke applicerbart 
 

  5 poäng      3 poäng     1 poäng  icke appl. 

■ Upprättande av 

TA-planen har skett i 
god tid 
■ Kvaliteten på TA-
planen har varit ut-

märkt 
■ Efterlevnad grön: 
högst fem 2:or och 
ingen 3:a har note-

rats 

XXX ■ Upprättande av 

TA-planen har skett i 
tid eller med viss för-
sening (på grund av 
leverantören) 

■ Kvaliteten på TA-
planen har initialt va-
rit bra både vad gäl-
ler val av lösning och 

tydlighet i doku-
mentation, endast 
mindre korrigeringar 
har krävts 

■ Efterlevnad gul: 
sex till åtta 2:or eller 
en 3:a har noterats 
■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 

3 poäng 

XXX ■ Upprättande av 

TA-planen har, på 
grund av leverantö-
ren, varit kraftigt för-
senad 

■ Kvaliteten på TA-
planen har initialt va-
rit undermålig, både 
vad gäller val av lös-

ning samt tydlighet i 
dokumentation 
■ Efterlevnad röd: 
nio eller fler 2:or el-

ler två eller fler 3:or 
har noterats 

■ Ingen kontrollant-

verksamhet har ge-
nomförts och entre-
prenören har inte va-
rit ansvarig för att 

upprätta TA-planen 

 

Upprättande och efterlevnad av säkerhetsplanen (arbetsplatskontroller) 
 

Efterlevnad av säkerhetsplanen bedöms med utgångspunkt från kontrollantverksamhetens slutgiltiga kontrollresultat. Gäller enbart järnväg. 
Notera att enbart tre bedömningssteg finns (5, 3, 1 poäng) samt Icke applicerbart 
 

  5 poäng      3 poäng     1 poäng  icke appl. 

■ Upprättande av sä-
kerhetsplan har skett 

i god tid 
■ Kvaliteten på sä-
kerhetsplanen har 
varit utmärkt 

■ Efterlevnad grön: 
högst fem 2:or och 
ingen 3:a har note-
rats ??? 

XXX ■ Upprättande av sä-
kerhetsplan har skett 

i tid eller med viss 
försening (på grund 
av leverantören) 
■ Kvaliteten på sä-

kerhetsplanen har 
initialt varit bra både 
vad gäller val av lös-
ning och tydlighet i 

dokumentation, end-
ast mindre korrige-
ringar har krävts 
■ Efterlevnad gul: 
sex till åtta 2:or eller 

en 3:a har 
■ Har man uppfyllt 
kontraktets krav fås 
3 poäng 

XXX ■ Upprättande av sä-
kerhetsplan har, på 

grund av leverantö-
ren, varit kraftigt för-
senad 
■ Kvaliteten på sä-

kerhetsplanen har 
initialt varit under-
målig, både vad gäl-
ler val av lösning 

samt tydlighet i 
dokumentation 
■ Efterlevnad röd: 
nio eller fler 2:or el-
ler två eller fler 3:or 

har noterats 

■ Ingen kontrollant-
verksamhet har ge-

nomförts och entre-
prenören har inte va-
rit ansvarig för att 
upprätta TA-planen 

 

Återlämna tid i spår 
 

Entreprenörens förmåga att återlämna tid i spår i rätt tid. Gäller enbart järnväg. Notera att enbart tre bedömningssteg finns (5, 3, 1 poäng) samt 

Icke applicerbart 
 

  5 poäng      3 poäng     1 poäng  icke appl. 

■ Avtalade banar-
betstider har efter-
levts och arbetet har 

ej orsakat trafikstör-
ningar 

XXX ■ Efterlevnad av av-
talade banarbetsti-
der har brustit men 

störningar har doku-
menterats och redo-
visats. 
■ Har man uppfyllt 

kontraktets krav fås 
3 poäng 

XXX ■ Avtalade banar-
betstider har över-
skridits och stör-

ningar har ej doku-
menterats/ redovi-
sats 

■ Vägarbete eller tid 
i spår har inte varit 
aktuellt 

 
 
  



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 
Förfrågningsunderlag 
(FU) samt miljölag-
stiftning 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 

- 

 


