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Sammanfattning 
 

Avsikten med undersökningen är att se vilka olika faktorer som påverkar 

anbudsprocessen och även undersöka hur anbudsprocessen ser ut. 

  Byggprocessen består av en mängd olika steg. Dessa steg ska entreprenören 

och byggherren gå igenom innan bygget kan stå klart. Det första steget i 

byggprocessen är anbudsprocessen då entreprenörerna får lämna anbud på 

projektet. 

  Anbudsprocessen består av en rad olika steg som entreprenörerna ska gå 

igenom innan de kan lämna ett anbud. Entreprenörerna ansöker om att få 

förfrågningsunderlaget, det är första steget i anbudsprocessen. 

Förfrågningsunderlaget är det som byggherren skickar ut till de intresserade av 

projektet så de kan få mer information. Det andra steget i anbudsprocessen är 

att entreprenören sätter ihop en organisation som ska räkna på anbudet. 

Organisationen består av personer inom entreprenaden, med olika roller och 

därför också olika syn på vad det kan kosta att utföra projektet. Efter att 

organisationen är bildad så görs en mängdberäkning för att räkna ut hur 

mycket anbudet kommer att bli. Efter mängdberäkningen är gjord så gör 

entreprenören upp en kalkyl med kostnaderna som kan komma att uppstå 

under entreprenadtiden. När allt är färdigräknat så skickas anbudet till 

byggherren som sedan har en anbudsöppning. Denna kan se ut på två olika 

sätt. När sedan öppningen är gjord bestämmer byggherren vem som vinner 

upphandlingen genom att se vem som har det bästa förslaget och bästa priset 

  Förfrågningsunderlaget som ska vara utformat så att entreprenörerna lätt ska 

kunna räkna ut ett så bra anbud som möjligt. Utan ett välformulerat 

förfrågningsunderlag går det inte att räkna ut ett anbud eller i alla fall inte ett 

anbud som blir rätt.  

  En annan faktor som påverkar är vilken entreprenadform som byggherren har 

bestämt sig för. Sen beror anbudsprocessen av lagar och regler som måste 

följas vid en offentlig upphandling.  

 

Nyckelord: Mycket delad entreprenad, totalentreprenad, fast pris, 

förfrågningsunderlag, upphandlingsregler, anbudskalkylering.  



  

Abstract 

The purpose of the study I have done is to see the various factors affecting the 

tendering process and also examine how the tendering process.   

  The build process consists of a variety of steps. These steps, to the contractor 

and the property developer go through before construction can be clear. The 

first step in the build process is tendering process where contractors may 

submit tenders on the project. 

  How can the tendering process and the factors associated with tender 

process? Influences include the specification of how it is designed will depend 

on what the developer thinks is important. Since the content has to do with 

how the contractor should be able to figure out the offer so there will be as 

accurate as possible. Another factor affecting is what outsourcing shape that 

the developer has decided. Sen is tendering process laws and rules that must 

be followed at a public procurement.   

  The tendering process consists of a number of different steps that the 

contractor should go through before they can submit a tender. Contractors 

applying to the specifications it is the first step in the tendering process. The 

specification is the developer sends out to those interested in the project so 

they can get more information about this project. The second step in the 

tendering process is that the contractor is puts together an organisation to 

figure on the offer. The organization consists of various people within the 

contractor has different roles and therefore they have different views on what 

they can afford to carry out the project. After that the organization is formed is 

an aggregate calculation to find out how much the offer will be. After 

aggregate calculation is made so make up a worksheet with contractor costs 

that may arise during construction time. When you are finished speaking so 

sent tender to the developer who has a successful opening two different ways. 

Then, when the opening is made determines the developer who wins the 

contract to see who has the best proposal and the best price. 

 

 

 Keywords: Much shared outsourcing, total outsourcing, fixed price, contract 

documents, procurement rules, tender calculation. 
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Jag är en student som går tredje året på byggteknik väg och trafik på Campus i 

Helsingborg. Jag har valt att skriva ett examensarbete om hur anbudsprocessen 

ser ut vid en upphandling av ett anläggningsprojekt. Denna rapport är skriven 

med hjälp av produktionschefen för projekten i Malmö och Trelleborgs Hamn 

som Skanska för tillfället håller på med 

  Under mina tre år som student på Campus Helsingborg har jag inte läst så 

mycket om anbudsprocessen . Därför valde jag att skriva om det då jag var 

intresserad att få veta mer om det området.  

  Jag skulle vilja tacka en rad olika personer som hjälpt mig att utforma detta 

arbete.  

 Den första jag skulle vilja tacka är min examinator Bodil Fritzon för 

hennes feedback genom hela arbetet.  

 Sen en annan jag skulle vilja tacka är min handledare Lennart Hell som 

har gett mig bra hjälp på vägen med arbetet. Han har också delat med 
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1 Inledning 

Vad händer innan själva byggprocessen sätter igång på ett bygge? Hur 

bestäms det vem som får utföra själva bygget? Alla kanske inte vet att 

byggprocessen börjar långt innan första spadtaget tas vid byggandet. 

Byggprocessen inleds redan då upphandlingen börjar av entreprenörerna. Hur 

upphandlingen går till och vilka regler och lagar som gäller är det som 

kommer att tas upp i följande rapport.  

1.1 Bakgrund 

Byggprocessen består av en rad olika steg innan anläggningen är färdigbyggd. 

Ett av de första stegen som ska göras är upphandlingen av projektet. 

Anbudsprocessen består av en del olika steg som ska göras innan anbudet är 

klart. Vid offentlig upphandling börjar processen med att byggherren skriver 

en annons som publicera i något lämpligt media och slutar med att byggherren 

och den bästa entreprenören skriver kontrakt.  

1.2 Syfte/problemformulering 

Syftet med mitt examensarbete är att ge en större förståelse för hur det går till 

från det att en förfrågan på ett arbete kommit in till ett företag fram tills 

anbudet är lagt. Examensarbetet ska ge en större inblick i hur anbudsprocessen 

ser ut.  

Problemformuleringen är: 

 Hur ser anbudsprocessen ut? 

 Vilka faktorer påverkar anbudsprocessen? 

1.3 Avgränsningar   

Jag har valt att avgränsa mig till att undersöka anbudsprocessen i Skanska. Jag 

har valt att skriva om två stora anläggningsprojekt i närheten av min 

bostadsort. Jag har också valt att bara skriva om anbudsprocessen vid 

anläggnings projekt.  

1.4 Metod 

Teorin till examensarbetet grundar sig på litteraturstudier. Jag skriver bara om 

det mest grundläggande i anbudsprocessen och det står samma saker om det i 

källorna jag läst. Därför har jag endast använt mig av tre böcker i rapporten 

och några hemsidor. Jag har använt mig av interjuver för att få fram 

information till undersökningsdelen. Interjuver har jag valt på grund av att det 

är lättare att få fram den informationen som är viktig för att förstå 

anbudsprocessen. Intervjuerna gjordes så att jag ringde först upp byggherren 

för projektet i Trelleborgs Hamn och då han inte hade tid att besvara frågorna 
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då, så skickade jag ut dem så han senare kunde återkomma med svaren till 

mig. Tyvärr ville inte byggherren för projektet i Malmö Hamn medverka så 

därför är en del jämförelser lite bristfälliga då jag saknar information om 

projektet i Malmö Hamn. 

  Jag har också studerat gamla förfrågningsunderlag för de två projekten som 

jag skrivit om. Anbudskrivelsen till projektet i Trelleborgs Hamn har jag 

också fått studera men då jag inte fick tag i den för Malmö Hamn så har jag 

fått göra en del antagande i jämförelsen mellan projekten. Även i analysen är 

där ett par antaganden.  

1.5 Förväntat resultat 

Resultatet jag förväntar mig att få är att de som läser mitt examensarbete ska 

få en större insikt i hur det går till vid anbudsprocessen och vilka faktorer som 

påverkar anbudsprocessen.  
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2 Upphandlingsformer 

Upphandlingsformen som byggherren väljer att använda får stor betydelse för 

hur handläggningen kommer att se ut för byggprojektet. Det är ett antal olika 

specialister som ser till att bygget blir klart, bland annat byggnadsarbetare, 

elinstallatörer, rörmokare och grävmaskinister. En del andra aktörer spelar in 

vid byggandet till exempel arbetsledare, projektörer, kvalitetsansvariga och 

materialleverantörer. Hur ska då en upphandling gå till ska alla de olika 

specialisterna upphandlas var för sig eller ska man hitta något företag som kan 

utföra alla delarna själv? 

  Har byggherren enorma resurser till handläggning och samordning så går det 

att upphandla bygget i olika delar. Vilken upphandlingsform det blir avgörs 

ofta av tre viktiga punkter dessa är ekonomi, projekttid och risktagande.  De 

olika entreprenadformerna som kommer att tas upp i detta kapitel kommer att 

diskuteras gentemot de olika punkterna. Vad betyder då upphandlingsform? 

Enligt Söderberg (2005) Att upphandla ett byggprojekt betyder det: 

 

 upphandlingsform =sättet för anbundsinfordran + entreprenadform + 

ersättningsform.  

  Entreprenadformen innebär på vilket sätt projektets ansvarsmässighet 

fördelas mellan de olika parterna som är inblandade som till exempel 

byggherren, byggledaren och projektören. Ersättningsformen innebär hur 

betalningen för utfört arbete ska gå till, exempelvis kan betalningen ske med 

fast pris eller med löpande räkning.  

  I och med att upphandlingsformen styrs av så många olika faktorer är det 

svårt att fastslå endast en bra lösning. Ofta finns det fler upphandlingsformer 

som skulle passa för just det bygget som ska utföras. (Söderberg, 2005) 

2.1 Anbudsinfordran 

Det finns två olika sätt att utföra en anbudsinfordran på. Det första sättet är att 

det sker en offentlig anbudsinfordran. Det innebär att byggherren bjuder in 

entreprenörer till upphandlingen med hjälp av en annons. Den offentliga 

anbudsinfordran använder sig ofta myndigheter av. Det andra sättet att utföra 

en anbudsinfordran är genom en selektiv anbudsinfordran. En selektiv 

anbudsinfordran utförs genom att byggherren bara vänder sig till ett par 

utvalda entreprenörer. Mer om anbudsinfordran går att läsa i kapitel 4.   
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2.2 Entreprenadformer 

För att kunna förstå hur projektorganisationen ser ut och hur de olika 

entreprenadformerna är utformade kan det vara bra att veta vad byggledare, 

kontrollanter och projektörer gör inom organisationen.  

Byggledaren, eller byggprojektledaren som personen ibland kallas, är den som 

byggherren har anlitat för att ansvara för samordningen i entreprenaden.  

Kvalitetsansvarig har ansvaret för den tekniska och ekonomiska delen av 

entreprenaden de kan vara specialiserade på olika områden så som till exempel 

bygg, el eller vvs.  

Figur 2:1 visar projektorganisationen med byggledare, kvalitetsansvarig, 

projektörer och entreprenörer.  

 
Figur 2:1 

2.3 Utförandeentreprenad 

Utförande entreprenad är ett samlingsnamn för en rad olika 

entreprenadformer. En sådan entreprenad utförs så att beställaren alltid utför 

all projektering, och planering innan själva byggandet tar kraft. I 

projekteringen ingår att ta fram bygghandlingar, så som ritningar och 

beskrivningar. När alla bygghandlingar är klara så görs en upphandling mellan 

entreprenören och beställaren.  

  En projektledare utses av byggherren. Utredningar och projektering i 

byggprocessen första skeden utförs ofta av konsulter, När de är klara så sker 

upphandlingen mellan de olika parterna. Entreprenören som sedan vinner 

upphandlingen får därefter ansvar för att bygget utförs så som det ska.  
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  Det finns fyra olika utförande entreprenader, de är generalentreprenad, delad 

entreprenad, mycket delad entreprenad, samordnad generalentreprenad och 

partnering. Vad de olika entreprenaderna innebär kommer att analyseras, med 

tanke på ekonomi, risktagande och projekttid, i följande avsnitt. (Söderberg 

2005) 

2.3.1 Mycket delad entreprenad 

Hur organisationen ser ut i en mycket delad entreprenad går att se i figur 2:2. 

 
Figur 2:2 

Alla delar i denna entreprenadform delas upp i små delar. Detta gäller även 

den konventionella byggnadsentreprenaden. Byggherren har här avtal med alla 

entreprenörerna och även med projektörerna, så allt handläggs av byggherren. 

(Byggledarna 2). 

Sidoentreprenad 

”Det är sådana entreprenader, som pågår vid sidan av varandra och där varje 

entreprenör har ett avtal med samma beställare. I den mycket delade 

entreprenadform är samtliga entreprenörer sidoentreprenörer till varandra” 

(Söderberg 2005 sida 25) 

Analys av mycket delad entreprenad 

Ekonomi 

På grund av att fler entreprenörer kan lämna in anbud finns det bra möjligheter 

för byggherren att hitta bästa anbudet för varje delentreprenad. Dock finns det 

en risk att den eventuella vinsten försvinner då kostnaderna för administration 

och samordning mellan de olika entreprenaderna blir dyrt.  
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Projekttid 

Projekttiden för mycket delad entreprenad kan bli kort, då byggstarten kan ske 

förhållandevis fort på grund av att alla bygghandlingar inte behöver vara klara 

för att till exempel markarbetet kan påbörjas samtidigt som projekteringen för 

till exempel broar pågår.  

Risk- ansvar 

I denna entreprenadform är det byggherren som har det största ansvaret, det är 

han som får betala merkostnaderna till de andra entreprenörerna om inte 

bygget blir klart i tid. Det är svårt att hitta vems fel det är om något i bygget 

inte är som det ska då det är så många olika entreprenörer inblandade.  

Byggherren har ansvaret för att samordna alla entreprenörer. (Söderberg 2005) 

2.3.2 Delad entreprenad 

Vid delad entreprenad är alla vanliga byggmästarearbeten samlade i en 

entreprenad och installationsarbetena finns i sidoentreprenaden. Byggherren 

har avtal med både projektörerna och de olika sidoentreprenörerna direkt, utan 

några mellanhänder.  Byggnadsentreprenörerna kallas ofta för 

huvudentreprenör, det betyder att han ska stå för vissa allmänna hjälpmedel 

och arbeten till sidoentreprenaderna. Han kan också få ansvar för 

samordningen av de olika entreprenaderna under byggtiden. (Byggledarna 3) 

Figur 2:3 visar hur organisationen ser ut i en delad entreprenad.  

 

Figur 2:3 

 Underentreprenör 

Underentreprenörer är de entreprenörer som står under huvudentreprenören. 
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Analys av delad entreprenad 

Ekonomi 

Här gäller samma förutsättningar som för mycket delad entreprenad dock i lite 

mindre omfattning. På grund av att fler entreprenörer kan lämna in anbud 

finns det bra möjligheter för byggherren att hitta bästa anbudet för varje 

delentreprenad. Dock finns det en risk att den eventuella vinsten försvinner då 

kostnaderna för administration och samordning mellan de olika 

entreprenaderna blir dyrt.  

Projekttid 

Byggtiden för denna entreprenadform är inte lika kort som för mycket delad 

entreprenad då alla bygghandlingar måste vara klara innan byggstarten. 

Risk-ansvar 

Här gäller samma för och nackdelar som finns i den mycket delade 

entreprenaden. Allt ansvar för samordningen ligger dock inte hos byggherren. 

På grund av att det är mycket lättare att dra gränser mellan entreprenörerna är 

det mycket lättare att härleda fel till rätt entreprenör. Dock har byggherren 

fortfarande ansvar för projekteringen gentemot entreprenören. (Söderberg, 

2005) 

2.3.3 Generalentreprenad 

Figur 2:4 visar organisationen vid generalentreprenad.  

 
Figur 2:4 

Vid generalentreprenad har byggherren endast ett avtal gällande arbetet på 

bygget. Det förekommer dock ibland arbeten sidan om bygget, dessa bör ses 

som sidoentreprenörer och de övriga entreprenörer blir underentreprenörer till 
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generalentreprenören.  Det är generalentreprenören som ser till all samordning 

av underentreprenörer.(Byggledarna 1) 

Analys av generalentreprenad 

Ekonomi 

Det är offerter från blivande underentreprenörerna som ligger till grund för 

anbudet. Det finns chans för den vinnande entreprenören att utöka antalet 

underentreprenörer eller pressa priserna i de tidigare angivna offerterna. 

Vinsten som eventuellt blir över kan hamna i entreprenörernas egna fickor, 

den behöver inte komma byggherren till godo.  

Vid denna entreprenad blir kostnaden för byggherren mindre än för den delade 

entreprenaden på grund av att byggherren inte ansvarar för samordningen.  

Projekttid 

Om fast pris avtal gäller skiljer sig inte denna entreprenadform så mycket från 

delad entreprenad i fråga om projektstart. Ibland kan starten ske lite fortare då 

byggherren bara behöver förhandla med ett fåtal entreprenörer.  

Risk-ansvar 

Gentemot delad entreprenad så är det ett enklare ansvarsförhållande, då 

byggherren bara behöver ha ett avtal med en part på bygget. Dock finns 

ansvaret för projekteringen kvar för byggherren gentemot 

generalentreprenören. (Söderberg, 2005) 

2.3.4 Samordnad generalentreprenad 

Det går att kombinera generalentreprenadens och den delade entreprenadens 

fördelar med varandra. Det kan göras genom att byggnadsentreprenören får ta 

över samordningen av de övriga entreprenaderna efter att 

byggnadsentreprenaden blivit upphandlad. Denna entreprenadform kallas 

samordnad generalentreprenad. Vilket innebär att sidoentreprenaderna blir 

underentreprenader till byggaren. Här får byggherren en bättre översikt på de 

olika entreprenörernas kostnader och de slipper också samordningsansvar på 

bygget.  

  Upphandlingen går till så att byggherren träffar olika delentreprenader, han 

bör ange att entreprenaden ska utföras som en samordnad entreprenad. Han 

ska också ange vem av entreprenörerna som kommer att få huvudansvaret, 

detta blir generalentreprenören. Det är han som sedan tar över byggherrens 

uppgifter.  

  Byggherren har skrivit kontrakt med varje delentreprenör men har endast ett 

avtal under byggtiden, det är med generalentreprenören. Så all kommunikation 

går mellan byggherren och generalentreprenören.(Byggledarna 4)  
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 Analys av samordnad generalentreprenad 

Ekonomi 

Denna entreprenadform ger byggherren bra förutsättningar för att kunna vara 

med och bestämma. Byggherren får bättre koll på kostnaderna för 

delentreprenaderna. Samordningen är generalentreprenörens ansvar detta ska 

förklaras för de inblandade vid upphandlingen. Det finns två olika 

betalningssätt för en samordnad generalentreprenad antingen så betalar 

generalentreprenören ut en ersättning till underentreprenörerna eller så betalar 

byggherren ut en ersättning till varje entreprenör direkt.  

Projekttid 

Projekttiden ser ungefär likadan ut i samordnad generalentreprenad som vid 

delad entreprenad. Vilket innebär att byggstarten kan ske först när alla 

bygghandlingar är klara.  

Risk-Ansvar 

Vid samordnad generalentreprenad ställs det högre krav på 

kontraktshandlingarna och därför ska förfrågningsunderlaget beskriva 

entreprenaden väldigt noga. Upphandlas generalentreprenören först och sedan 

de andra upphandlingarna tillsammans kan en del problem undvikas.  

  De rättsliga förhållanden är de samma som vid ren generalentreprenad. 

(Byggledarna 4) 

2.4 Totalentreprenad 

Figur 2:5 visar organisationen i en totalentreprenad. 

 
Figur 2:5 

Vid totalentreprenad har byggherren avtal med en totalentreprenör som sköter 

allt från projektering till själva byggandet. Det kan dock finnas en del 

sidoentreprenörer till totalentreprenören som till exempel maskinister.  
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  Ofta utses en projektledare som kan föra byggherrens talan och sen även 

följa upp projektet under entreprenadtiden. Ibland kan det sägas att en 

totalentreprenad blir dyrare än de andra entreprenadformerna då 

entreprenörerna måste utföra en projektering också. Detta stämmer bara till 

hälften, det kan bli dyrare vid stora och komplicerade projekt men inte vid 

enklare byggen. (Byggledarna 5) 

Analys av totalentreprenad 

Ekonomi 

Det behövs alltid en projekteringsinsats av alla entreprenörerna som ska lägga 

ett anbud till en totalentreprenad för att de ska kunna få en helhet av 

omfattningen.  Hur projekteringsinsatsen ser ut beror helt på hur stort projektet 

är.  

Projekttid 

Denna entreprenadform har nästan samma fördelar som mycket delad 

entreprenad, då byggstarten kan ske ganska fort. Byggandet kan börja innan 

alla handlingar är klara. Själva projekteringstiden kan bli ganska kort. Det kan 

dock uppstå problem vid bygglovsansökan då det är entreprenören som vinner 

anbudet som ska söka bygglov, därför kan det inte sökas förrän upphandlingen 

är avklarad. Byggstarten kan därför fördröjas genom att bygglovsupphandling 

drar ut på tiden. I vissa fall måste beställaren upprätta bygglovshandlingar 

samtidigt som förfrågningsunderlaget, detta kan leda till att 

förfrågningsunderlagets ritningar inte kan ändras senare utan att bygglovet 

kommer att behövas sökas om.  

Risk-ansvar 

Ur ansvarssynpunkt är totalentreprenaden den lättaste formen, då byggherren 

bara har avtal med en part och slipper flera mellanhänder. Byggherren behöver 

inte samordna flera olika entreprenörer. Om det finns brister eller fel i bygget 

ska dessa åtgärdas av entreprenören. Fel som ska åtgärdas av entreprenören 

kan gälla allt mellan projekteringsfel till utförandefel. Byggherrens krav ska, 

även om totalentreprenören har det största ansvaret, ändå finnas att hitta i 

avtalet som skrivits . Detta för att de ska kunna åberopas om det behövs. 

(Söderberg, 2005) 

Övriga synpunkter på totalentreprenad  

Vid diskussion om totalentreprenadformen har det kommit upp en del negativt 

som inte tagits upp i avsnittet här ovanför. Bland annat finns den negativa 

effekter att större företag har större fördel då de ofta har bättre ekonomiska 

resurser till att klara projekteringen som behövs vid anbudsgivningen. Mer och 

mer har man börjat använda standardlösningar, detta kommer i slutänden leda 
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till att produktionsutvecklingen stannar upp. Konkurrensbegränsning råder vid 

totalentreprenad då alla företag inte kan vara med och tävla. (Söderberg 2005) 

2.5 Partnering 

Ibland händer det att de vanliga entreprenadformerna kritiseras, av en rad 

olika skäl. Kritiken rör bland annat att byggherren har för lite inflyttande och 

att aktörerna har olika mål. Därför har den så kallad partneringmodellen blivit 

allt vanligare vid upphandlingar. Partnering betyder att byggherren väljer ut 

folk han litar på och bildar en arbetsgrupp med dem. I denna grupp ingår till 

exempel arkitekter, projektörer, byggherren och byggentreprenören. 

Arbetsgruppens uppgift är att fastställa mål för projektets utformning, kvalitet 

och ekonomi. Då detta är gjort ska de utarbeta en partneringsdeklaration, i 

vilken den överenskomna samverkansprocessen ska finnas beskriven. Alla 

medverkande i gruppen ska gemensamt ta fram projekteringshandlingar och 

sen genomföra gestaltningen. Samtidigt som gestaltningen genomförs så 

planeras och kalkyleras det på projekteringen och produktionen. Så partnering 

innebär i stora drag som det beskrivs i Söderberg (2005) att det är ett bra sätt 

att ordna ett samarbete mellan alla de olika aktörerna i en byggprocess så som 

till exempel beställare och konsulter. Det finns en del fördelar med 

partnering.(Söderberg 2005)  

2.6 Ersättningsformer 

Det finns två olika ersättningsformer för entreprenader. Det är fast pris och 

löpande räkning. Fast pris och löpande räkning kan sedan utformas i olika 

former.  

  Kostnaderna för en entreprenad är av olika slag. Till exempel finns det 

direkta kostnader, vilket innebär kostnader som uppstår i samband med att en 

byggdel eller ett speciellt arbetsmoment utförs, och arbetsplatsomkostnader 

(APO) som är sådant som inte kan förknippas med en speciell byggdel eller 

arbetsmoment, till exempel arbetsledningen, maskiner och bodar. Den sista 

kostnadsformen är entreprenörsarvode. Där ingår kostnader för företagets 

administration och så kallade administrationskostnader. I dessa ingår bland 

annat löner och hyra av kontor. I dessa ingår också en viss risk och en viss 

vinst. (Söderberg 2005) 
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2.6.1 Fast Pris 

Ersättningsformen fast pris innebär att parterna kommer överens om en 

kostnadssumma. Det finns en del förutsättningar för att det ska gå att räkna ut 

rätt pris för en entreprenad med fast pris. Bland annat måste ritningar, 

beskrivningar och övrigt förfrågningsunderlag vara väl formulerade.  Det finns 

två olika former av fast pris vilka de är redovisas i följande avsnitt. 

(Nordstrand 2008) 

  Om ersättningsformen ska utbetalas som fast pris innebär det att priset har 

blivit bestämt redan vid upphandlingen. Priset som blivit fastställt är antingen 

med eller utan indexreglering. Då regleringar av kostnaden ska göras används 

ofta entreprenadindex E84. Indextalet för olika kostnadsposter fastställs av 

parter från Statistiska central byrån och byggnadsmarknaden. Detta utförs 

varje månad med utgångspunkt för vad värdet 100 var i januari 

1984.(Söderberg 2005) 

Analys av fast pris 

Ekonomi 

När fast pris används vet byggherren vad bygget kommer att kosta redan vid 

avtalets början. Detta förutsätter dock att avtalet är välskrivet och inga att 

oförutsedda händelser uppstår under entreprenadtiden. Då tillkommer en del 

kostnader som byggherren inte räknat med i avtalet. Ofta räknar entreprenören 

in en viss summa i anbudet för risktagandet.  

Projekttid 

Vid fast pris måste projekteringen göras noggrant, allt måste preciseras i 

detalj. I och med den noggranna projekteringen kan det hända att byggstarten 

blir försenad. Dock innebär inte detta att projekttiden blir lång för ofta vill 

entreprenören skynda på byggandet. Detta för att slippa betala så mycket för 

inhyrning av till exempel maskiner.  

Risk-ansvar 

Ansvaret att kontraktsumman hålls i någorlunda utsträckning under 

entreprenadtiden ligger på entreprenören. (Söderberg 2005) 
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2.6.1.1 Fasta a’-priser 

Om byggprojektet kräver snabb byggstart så kan byggherren använda sig av 

fasta a’-priser, vilket innebär att byggherren har hjälp av en utredning som 

beskriver mängden material som kommer att användas av olika materiel i 

bygget. 

Analys av fasta a’-priser 

Ekonomi 

Eftersom mängderna av materialen som ska användas inte är exakta blir det 

svårt för byggherren att få ut någon precis slutkostnad. Det finns en del 

fördelar med fasta a’-priser, till exempel kan byggherren styra projekteringen 

då dyra material ibland kan bytas ut mot lite billigare likartade material. 

Denna ersättningsform är nästan som fast pris om man ser till de ekonomiska 

aspekterna.  

Projekttid 

Byggstarten kan börja fortare vid denna ersättningsform än om det är fast pris. 

Entreprenören vill gärna att entreprenadtiden ska bli så kort som möjligt då a’-

priserna innehåller arbetsledningen och andra allmänna omkostnader.  

Risk-ansvar 

Ansvaret för a’-priserna ligger hos entreprenören. Det finns en del risker för 

byggherren då mängdberäkningen för bygget bara är på ett ungefär. De vet 

aldrig exakt hur stora mängder som kommer att gå åt, och därför vet det inte 

hur stora kostnaderna kommer att bli. (Söderberg 2005) 

2.6.2 Löpande räkningar 

Denna ersättningsform innebär att byggherren betalar entreprenören då arbetet 

är utfört. Utgifterna för entreprenaden ska redovisas och 

produktionskostnaderna för objektet ska även de redovisas. De finns tre olika 

former av löpande räkning de olika tre redovisas och analyseras i följande 

avsnitt. (Nordstrand 2008) 

2.6.2.1 Löpande räkning med procentuellt arvode 

När löpande räkning gäller får entreprenören betalt för alla sina verifierade 

självkostnader, som till exempel material, arbetsledning, arbetare och 

underentreprenörer. De får även ett entreprenörsarvode som innefattar 

kostnader för centraladministration för risk och vinst. Löpande räkning med 

procentuellt arvode är den lättaste formen av löpande räkning.  
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Analys av löpande räkning med procentuellt arvode 

Ekonomi 

Denna ersättningsform ger de sämsta förutsättningar vid ekonomiskt 

byggande. Det går inte att bygga billigt med denna form då det blir högre 

arvode vid dyrare material. Därför väljer ofta entreprenörerna dyrare material. 

Slutkostnaden är mycket svår att förutse så byggherren vet aldrig vad den 

kommer att bli.  

Projekttid 

En snabb byggstart kan utföras vid denna betalningsform då byggherren bara 

behöver veta hur mycket procent entreprenören vill ha i arvode, och därefter 

kan byggstarten ske. Denna ersättningsform är mer lämplig för snabba 

reparationsarbeten än stora långa byggprojekt, då entreprenören har mer att 

vinna på att dra ut på tiden än på att göra klart arbetet så fort som möjligt.  

Risk-ansvar 

Entreprenören slipper en massa risktagande vid procentuellt arvode. Det enda 

han kan behöva bekosta är rättande av fel som uppstått vid bygget på grund av 

slarv eller försummelse. (Söderberg 2005) 

2.6.2.2 Löpande räkning med fast arvode 

I och med alla nackdelar för byggherren vid procentuellt arvode används ofta 

löpande räkning med ett fast arvode. Arvodet motsvarar oftast bara 

entreprenörsarvodet men i vissa fall kan det utökas. 

Analys av löpande räkning med fast arvode  

Ekonomi 

Byggherren kan vid denna ersättningsform få ett bra grepp om hur stora 

kostnaderna blir och även vad som kommer att ingå i utgifterna mer än bara 

entreprenörsarvodet. Även i detta fall vet dock inte byggherren vad 

slutkostnaden kommer att bli.  

Projekttid  

Det krävs längre planering vid fast arvode om man jämför med procentuellt 

arvode. Detta på grund av att entreprenörerna ska förutse projekttiden, för att 

få rätt på arvodet. Dock kan byggtiden bli kort eftersom arvodet inte gäller om 

bygget håller på längre än vad entreprenören har räknat på.  
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Risk-ansvar 

Risken ligger helt hos entreprenören vid fast arvode då det är han som satt 

arvodet och bestämt entreprenadtiden. Om då bygget inte blir klart i tid får han 

inte tillbaka sina omkostnader. Annars är det samma risker som gäller för 

procentuellt arvode. (Söderberg 2005) 

2.6.2.3 Löpnade räkning med kostnadstak och incitament 

Det finns ett sätt att komma ifrån den negativa med löpande räkning. Detta 

görs genom att många olika entreprenörer får lämna in anbud med ett maxpris, 

ett så kallat kostnadstak för entreprenaden. Entreprenören får själv stå för 

kostnaderna över taket. Vanligtvis kombineras kostnadstaket med ett så kallat 

incitamentavtal. Det innebär att byggherren och entreprenören delar på mellan 

skillnaden mellan slutsumman och det förutbestämda taket efter 

överenskommelse.  

Analys av Löpnade räkning med kostnadstak och incitament 

Ekonomi 

Byggherren har full koll på vad bygget kommer att kosta, tack vare att 

kostnadstaket ofta ligger lite högre än det fasta priset. Detta för att 

entreprenören ska gardera sig från visa osäkerheter i förfrågningsunderlaget.  

Det kan hända att entreprenören tycker att kostnadstaket ska höjas då 

utformningen av anläggningen inte går att utforma så som 

förfrågningsunderlaget beskriver.  

Projekttid 

Entreprenören måste ha en del information för att kunna bestämma 

kostnadstaket. Så innan byggstarten måste byggherren utföra en hel del 

projekteringsarbete. Vid löpande räkning med kostnadstak måste 

projekteringen göras noggrant för att allt måste preciseras i detalj. I och med 

den noggranna projekteringen kan det hända att byggstarten blir försenad. 

Dock innebär inte detta att projekttiden blir lång för ofta vill entreprenören 

skynda på byggandet för att slippa betala så mycket för inhyrning av till 

exempel maskiner.  

Risk-ansvar 

Risken finns att kostnadstaket överskrids den risken får entreprenören ta. Dock 

kan förutsättningar från förfrågningsunderlaget ändras under entreprenadtiden 

om underlaget varit för dåligt beskrivet. I och med att förfrågningsunderlaget 

ändras kommer också kostnadstaket att ändras. (Söderberg 2005) 
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3 Förfrågningsunderlag  

Förfrågningsunderlaget är det som byggherren tar fram för att beskriva 

projektet han vill ha gjort. Han bör lägga ner en hel del tid på det. Sen kan 

entreprenörerna som är intresserade av projektet beställa 

förfrågningsunderlaget från byggherren, så de kan läsa in sig mer på vad 

projektet går ut på.  

  Förfrågningsunderlaget ska ge en så bra bild som möjligt av projektet så 

avtal ska kunna skrivas mellan entreprenören och byggherren utan att problem 

uppstår under entreprenadtiden. Kostnaden ska också kunna beräknas så bra 

som möjligt så att anbudet blir korrekt, och så att ingen av parterna ska behöva 

ta onödiga risker. (Byggledarna 6) 

3.1 Allmänna krav och synpunkter 

I kapitel 3 kommer det att beskrivas krav på vad förfrågningsunderlaget ska 

innehålla för ett byggprojekt. Att det inte är en totalentreprenad innebär att 

hela entreprenaden ska beskrivas i förfrågningsunderlaget. Handlingarna 

innehåller två olika delar. Den första delen är den tekniska delen där ritningar 

och beskrivningar finns. Sen finns det en administrativ del. Här finns 

spelreglerna för upphandlingen. Förfrågningsunderlaget ska inte kunna 

missuppfattas därför måste det vara entydigt, så att alla anbudsgivare tolkar 

det likadant. Handlingarna ska vara fulltständiga så att entreprenörerna kan 

räkna ut någorlunda rätt anbud och inte behöva ta onödiga risker i 

anbudsräkningen. Det blir lättare för byggherren att jämföra olika anbud om 

förfrågningsunderlaget är bra. Vad ingår då i förfrågningsunderlaget? I 

följande avsnitt går det att läsa vad som ofta ingår i förfrågningsunderlaget. 

(Nordstrand 2008) 

3.2 Hur tas förfrågningsunderlaget fram? 

Ofta är det konsulter som tar fram de olika delarna i förfrågningsunderlaget.  

Konsulterna, de så kallade projektörerna, är de som projekterar innan 

upphandlingen kan påbörjas. Det behövs en massa olika information för att 

förfrågningsunderlaget ska bli så bra och detaljerat som möjligt. Konsulterna 

är experter som får betalt för att utföra olika undersökningar, beräkningar och 

ritningar som sen kan användas som underlag. En konsult som gör 

undersökningar är geoteknikern. Han gör markundersökningar, som sedan 

analyseras och dokumenteras så att lämpligaste grundläggningsteknik kan 

föreslås. En annan konsult som ofta hyrs in för att göra undersökningar till 

förfrågningsunderlaget är markkonsulter. De är experter på bland annat 

bergssprängningsarbete. Markkonsulterna är de som sedan upprättar 

markbyggnadsritningar och beskrivningar.  
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  Arkitekten är också en konsult som hyrs in för att utforma byggnaden, det 

vill säga det är de som kommer med förslag på bland annat planlösningar, 

väljer materialval och byggnadsdetaljer. Sen finns det konstruktörer som utför 

olika beräkningar, så som hållfasthets- och dimensioneringsberäkningar. Med 

hjälp av dessa beräkningar går det att beskriva de bärande 

konstruktionsdelarna i förfrågningsunderlaget.  

  Underlaget tas alltså fram genom att många olika konsulter gör 

undersökningar, beräkningar och ritningar som sedan sätts ihop och bildar 

förfrågningsunderlaget. (Nordstrand 2008) 

3.3 Ritningar 

Ritningsredovisningarna i en utförandeentreprenad visar den färdiga 

byggnaden i detalj så anbudsgivaren enkelt ska kunna bestämma 

byggmetoden. (Nordstrand 2008) Det behövs olika ritningstyper vid olika 

entreprenader. Däremot vid till exempel en byggnadsentreprenad behövs 

endast arkitekt och konstruktionsritningarna. I husbyggnad innebär K-ritningar 

konstruktionsritningar. Dessa innefattar stomritningar som är måttsatta, 

stomkompletteringsritningar och armeringsritningar. Anläggningsritningar 

delas inte in i likadant som husbyggnadsritningar . K-ritningar innebär ofta 

inte konstruktionsritningar men de är ritade av en konstruktör. Ritningar till 

anläggnings projekt är desamma som till byggprojekt även om de inte delas in 

i olika kategorier. Ritningar som kan ingå i ett anläggning projekt är bland 

annat: 

 Situationsplan (geografisk belägenhet, översikt över byggnadsområdet) 

 Planer, fasader, sektioner i skala 1:100 

 Planer skala 1:50 

 Detaljritningar i skala 1:10 eller 1:20 

 Uppställningsritningar för snickerier 

 redovisning av bärande konstruktioner 

 grundläggning 

 mått, armeringsmängder, betongkvaliteter 

 Redovisning av befintlig och blivande marknivå 

 Mått och kvalitet på utvändiga planer 

 Omfattning och kvalitet på gräsmattor och planteringar 
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3.4 Beskrivningar 

I och med att utrymmet är begränsat på en ritning så är det endast 

måttsättningar och lite kortare information som finns på en ritning. Därför 

måste ofta ritningarna kompletteras med krav på utförande och tillåtna 

toleranser, kvaliteter och arbetsutförande. Bygghandlingen ska också vara ett 

stöd vid kostnadsberäkningar. Därför måste vissa saker finnas med så det går 

att räkna ut ett kostnadsförslag. Det ska finnas med prisbildande faktorer som 

typ, ytstruktur etc. Det finns tre olika beskrivningar, de olika beskrivningarna 

beskriver markarbeten, byggandet och installationerna. Genom att det finns 

olika delar är det lätt för entreprenörerna som ska utföra arbetet att hitta 

redogörelserna. Då byggbeskrivningen upprättas används ofta AMA-

systemet(Allmänna material och arbetsbeskrivningar) som underlag för att 

underlätta vid skrivandet. I AMA går det att hitta förutsättningar för både 

material och utförande av byggandet. Den finns också till stöd för att det ska 

bli lättare att förstå beskrivningen då det enligt AMA ska användas en 

enhetlighet. Byggherren kan själv välja att ställa andra krav än de som går att 

hitta i AMA dock ska han hålla sig inom lagarna och bestämmelserna för 

byggande. En del arbeten och materiel går inte att hitta i AMA då får 

projektörerna i uppgift att formulera kraven . Till varje AMA hör det en bok 

med råd och beskrivningar.(Nordstrand 2008) 

  AMA delas in i olika delar. I B delen beskrivs allt som har med förarbeten, 

hjälparbeten, saneringsarbeten, flyttning, demontering, rivning och röjning att 

göra. Här hittas till exempel koden för geotekniska beskrivningar som är 

BBB.13 sen finns där koden för olika hjälparbeten i anläggningen alla dem har 

en kod som börjar på BCB. (Vägverket) 

3.5 Mängdförteckningar och mängdbeskrivningar 

Då entreprenörerna ska räkna ut anbudet måste de veta vilka olika mängder 

som behövs av de olika materialen som kommer att användas vid bygget. De 

måste exempelvis veta hur många kubikmeter betong som kommer användas 

på ett ungefär och hur många ton armering som kommer användas.  Det kan 

hända att byggherren skriver ner mängdbeskrivning och mängdförteckning i 

förfrågningsunderlaget.(Byggledarna 7)  

Det går att hitta följande definitioner i AB 04: 

Mängdförteckning: Förteckning över mängden av skilda slag, exempelvis av 

arbeten, hjälpmedel, material eller varor 

Mängdbeskrivning: Handling innehållande mängdförteckning jämte 

föreskrifter om och/eller krav på utförande av och kvalitet på arbeten hörande 

till entreprenader. (Byggandets kotraktskommitte 1’) 
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AB04 är allmänna bestämmelser för byggnads, anläggnings, och 

installationsentreprenader. AB04 används som regelbok vid 

entreprenadjuridiska frågor. Det finns även en bok som kan användas vid 

totalentreprenader den heter ABT06. Innehållet är detsamma bara det att det 

gäller totalentreprenader i stället för utförandeentreprenader som AB04 gäller 

för.  

3.5.1 Mätregler och ersättningsregler 

I de fallen där beställaren har bifogat mängdbeskrivning eller 

mängdförteckning så måste det finnas regler för mätningar av mängderna i 

förfrågningsunderlaget. Det ska framgå hur arbetena ska mängdberäknas, detta 

för att inga tvister ska kunna uppstå under entreprenadtid. Det finns en del 

olika diskussioner som kan uppstå om det inte framgår klart och tydligt hur 

mätningarna ska utföras, exempelvis kan det vara ganska otydligt vad som 

menas med att schaktning av en m
3
, är det ett teoretisk mått enligt ritningen 

eller verkligt utförd mängd. En annan sak som är viktigt att det framgår är vad 

som ingår i a’-priset, då detta kan vara allt från hela priset på entreprenaden 

till att det ska tillkomma entreprenörsarvode. (Söderberg 2005) 

3.5.2 Formulär till a’-prislista  

De arbeten som ofta beskrivs i mängdförteckningen eller mängdbeskrivningen 

är de arbeten som ändras under entreprenadtidens gång. I de fall 

mängdbeskrivning och förteckning saknas i förfrågningsunderlaget vill 

entreprenören ofta veta priset på arbetet. Det finns en del arbeten det är 

speciellt svårt att förutse storleken på, till exempel sprängningar av berg och 

liknande. För sådana jobb är det vanligt att arbetena blir reglerbara. Detta 

innebär att efter att jobbet utförts görs mätningar på hur mycket som gjorts och 

efter det får entreprenören betalt. Vid sådana tillfällen är det bra att ha en a’-

prislista för direkt reglering av priserna.  Ett formulär skickas ofta med i 

förfrågningsunderlaget så att entreprenörerna kan veta vad det får betalt för 

arbetet de utför. (Söderberg 2005, Byggledarna 9) 

3.6 Administrativa föreskrifter 

Med hjälp av AF AMA 07 så kan byggherren utforma de administrativa 

föreskrifterna. Denna del av förfrågningsunderlaget innehåller bland annat 

föreskrifter om upphandlingen och entreprenaden, det går också att läsa om 

föreskrifter för hjälpmedel och arbeten. Anbudsgivaren måste känna till 

”spelreglerna” för att kunna lämna anbud och senare utföra byggandet. Detta 

eftersom att de administrativa föreskrifterna ingår senare då kontrakt ska 

skrivas.( Nordstrand 2008) 

  AF AMA 07 är indelat enligt följande rubrik och kodsystem(Byggledarna 

10) 
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AF - Administrativa föreskrifter 

AFA - Allmän orientering, här går det att hitta bland annat vem som är 

byggherre, beställare, projektör och nätägare.  

AFB – Upphandlingsföreskrifter, beskriver bland annat entreprenadformen, 

ersättningsformen och upphandlingsförfarande. 

AFC - Entreprenadföreskrifter för utförandeentreprenader 

AFD - Entreprenadföreskrifter för totalentreprenader, omfattningen och 

kontraktsförhållande finns till exempel beskrivet i detta kapitel.  

AFH - Allmänna hjälpmedel här beskrivs bland annat var de allmänna 

hjälpmedlen ska vara placerade. 

AFJ - Allmänna arbeten, Begreppsförklaringar  

3.6.1 Kontraktsförslag 

Det används ofta standardformulär för kontraktsförslag. Vid de fallen där det 

är tänkt att standardformulär ska användas vid kontraktsskrivning. Ska det inte 

ändras i kontraktsförslagen så räcker det att ange BKKs kontraktsförslag nr si 

och så ska användas vid kontraktsskrivning.  (Söderberg 2005) 

3.6.2 Tidplan 

I en del fall skickar beställaren med en tidplan i förfrågningsunderlaget, detta 

görs ofta vid svåra entreprenader och då många viktiga tidpunkter finns för 

leveranser. (Byggledarna 8) 

  Tidplaneringen visar ofta viktiga tider som till exempel tiderna för 

projektering, entreprenadupphandlingar, byggande och överlämnade. Det ska 

upprättas en projekteringstidplan med projektörerna där de viktigaste 

aktiviteterna ska vara tidsbestämda. Det som ska redovisas i 

projekteringstidplanen är bland annat tider för beställarens upphandling, 

granskningar och kalkyleringar. (Nordstrand 2008) 
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4 Upphandlingsregler 

Det finns olika regler som ska följas vid både offentlig och icke offentlig 

upphandling. Den offentliga styrs av lagen om offentlig upphandling medans 

det vid icke offentlig upphandling finns det ingen specifik lag att följa dock 

regler för hur en denna upphandling ska gå till. I följande avsnitt går det att 

läsa om både offentlig upphandling och icke offentlig upphandling.  

4.1 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

Lagen om offentlig upphandling trädde i kraft 1 januari 1994. Den gäller all 

offentlig upphandling av bland annat varor, tjänster och byggentreprenader.  

Det finns ett så kallat tröskelvärde vid upphandling och om det överskrids 

grundas LOU på EG:s direktiv. Då värdet är lägre så grundas LOU på direktiv 

som tidigare gällde i stat och kommun.  

  Från 1993 till 2007 så hade Nämnden för offentlig upphandling NOU i 

uppgift att ta hand om lagen om offentlig upphandling och sprida information 

om lagens innehåll.  Den 1 september 2007 tog Konkurrensverket över NOU:s 

verksamhet.(Konkurrensverket 4) 

EG:S upphandlingsdirektiv eller LOU 

I Sverige ska upphandlade enheter följa LOU. Genom att följa denna lag så 

följs även EG:s direktiv och GPAs direktiv om upphandling. 

GPA (Government Procurement Agreement) är världshandels organisations 

avtal om offentlig upphandling.  Reglerna i GPA finns att hitta i både EG:s 

direktiv och LOU.  

LOU:s principiella innehåll 

LOU består av 16 kapitel(Rättsnätet 2) 

1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser  

2 kap. Definitioner  

3 kap. Tröskelvärden  

4 kap. Upphandlingsförfaranden  

5 kap. Ramavtal  

6 kap. Tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i 

förfrågningsunderlag m.m 

7 kap. Annonsering av upphandling  

8 kap. Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud m.m.  

9 kap. Kommunikation, information och dokumentation  

10 kap. Uteslutning av leverantörer  

11 kap. Kontroll av leverantörers lämplighet och val av deltagare m.m.  

12 kap. Tilldelning av kontrakt  

13 kap. Byggkoncessioner  

14 kap. Projekttävlingar på tjänsteområdet  
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15 kap. Upphandling som inte omfattas av direktivet  

16 kap. Överprövning, skadestånd m.m.  

Undantag för LOU kapitel 1  

Det finns en del undantag för upphandlingar. Det gäller bland annat 

upphandlingar som utförs med regler som överenskommits i internationella 

organisationer. Den gäller inte heller för bland annat förvärv av fastighet, 

arrenderätt, hyresrätt och bostadsrätt.(Riksdagen)  

Vilka omfattas av lagen? 

Alla som ska göra en upphandling inom den offentliga sektorn omfattas av 

lagen. Även när en upphandlande myndighet anordnar projekttävlingar gäller 

lagen. Alla statliga myndigheter ska följa lagen vid upphandling av varor, 

byggentreprenader och byggkoncessioner. 

4.1.1 Gemensamma regler för all upphandling  

Tröskelvärden kapitel 3  

Tröskelvärdet är ett värde på anbudet som inte får överskridas om LOU ska 

gälla och inte EG:s direktiv. (Riksdagen) 

 Värdet kan variera beroende på vad det är som ska upphandlas. Tröskelvärdet 

anges alltid i euro. Tröskelvärdet för byggentreprenader ligger på 4 845 000 

Euro det vill säga ca 48 000 000 kr. (Allego 1) 

4.1.2 Upphandling under tröskelvärdet 

Om anbudet ligger under tröskelvärdet så görs ofta en förenklad upphandling 

som innebär att: 

 Anbud infodras genom annonsering eller skrivelse 

 Alla entreprenörer får lämna anbud 

 Beställaren får förhandla med en eller flera anbudsgivare 

  En annan upphandlingsform som används vid anbud under tröskelvärdet är 

urvalsupphandling. Och detta innebär. 

 Annonsering för att få in intresseanmälan 

 Urval bland de anbudssökande  

 Inbjudan till några av dem att avge anbud 

 Prövning och antagande av anbud med möjlighet till förhandling 

(Konkurrensverket 1) 
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Affärsmässighet, konkurrens och objektivitet 

Det ska råda fri konkurrens vid upphandling enligt LOU. Alla parter i 

upphandlingen ska behandlas objektivt. Parterna som utför upphandlingen får 

inte vända sig till bara en leverantör för då råder inte fri konkurrens. 

Förfrågningsunderlaget kapitel 6  

Parterna som har hand om upphandlingen ska noggrant planera och formulera 

underlaget för hela upphandlingen, det så kallade förfrågningsunderlaget. 

(Rättsnätet) Underlaget får inte vara preciserat så endast en leverantör kan 

användas Förfrågningsunderlaget ska innehålla: 

 Kravspecifikation 

 Kommersiella villkor 

 Administrativa bestämmelser om vad som gäller till exempel för att 

lämna anbud 

 Utvärderingskriterier 

De ställda kraven får inte ändras under upphandlingen. (Riksdagen). Mer om 

förfrågningsunderlaget finns att läsa i kapitel 2.  

Anbud som kommit in för sent 

Enligt LOU får inte ansökningar och anbud som kommit in för sent tas upp till 

prövning.  

Prövning av anbud 

Det mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till ekonomin som till exempel 

pris, driftkostnad och kvalitet kommer att antas.  

Överprövning och skadestånd kapitel 16  

LOU har infört ett rättsmedel så att leverantörerna ska få möjlighet att få 

rättelse efter en upphandling. (Riksdagen)  

  Då upphandlingstiden pågår kan en leverantör som anses sig ha lidit eller 

riskerat att skadas kan få rätt att ansöka om en överprövning hos länsrätten. I 

denna prövning kan länsrätten ta beslut om upphandlingen ska göras om eller 

att den inte får fortsätta innan en rättelse gjorts.  

Då upphandlingen är avslutad kan parter som anser sig ha lidit eller skadats 

ansöka om skadestånd vid tingsrätten.  

4.1.3 Upphandling över tröskelvärdena 

Om upphandlingarna kommer att överskrida tröskelvärdet så är det EG-

direktiven som gäller. Alla olika enheter så som varor, tjänster och 

byggentreprenader har olika EG-direktiv. Då Sverige trädde in i EU förband 

de sig till att i Svenska rätten införliva innehållet i EG-direktiven.  
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Annonsering 

För att alla leverantörer ska kunna få vetskap om upphandlingar som ska 

utföras eller har utförts, så ska annonseringar göras i tidningar som det 

beroende parterna kan tänkas läsa i. Annonseringen ska utföras fyra gånger. 

Det är: 

 

 Förhandsannonsering sker innan en planerad upphandling oftast 12 

månader innan  

 Annonsering om kvalificeringssystem  

 Annonsering av en aktuell upphandling den utförs vid tilldelning av 

kontrakt som rör byggentreprenader 

 Efterannonsering som är resultatet av upphandlingen  

Annonseringen är viktig för att alla entreprenörer ska få vetskap om projektet. 

Annonseringen ska fastställas efter standardformulär eller blanketter som går 

att hitta på SIMAP:s webbplats .  (Konkurrensverket 3) 

Upphandlingsförfarande kapitel 4   

Det finns tre olika upphandlingsförfarande då upphandlingen överstiger 

tröskelvärdet. (Rättsnätet 2)  De tre är 

 Öppen upphandling: Här får alla leverantörer lämna in anbud. Då 

annonseringen utförts så kan leverantörer begära att få 

förfrågningsunderlaget. Tidfristen för detta upphandlingssätt är 52 

dagar.  

 Selektiv upphandling: Här inbjuds en del leverantörer att lämna anbud. 

Då annonseringstiden är slut så styrker leverantörerna sin förmåga 

genom intyg och de begär också att få delta i anbudstävlingen. 

Upphandlarna väljer sedan att gå vidare med max fem leverantörer att 

skicka förfrågningsunderlag till. Tidfristen för detta upphandlingssätt är 

37 dagar.  

 Förhandlad upphandling: Här bjuds också leverantörerna in och här 

tar upphandlarna in anbud och förhandlar med en eller flera av 

leverantörerna. När annonseringstid gått ut väljs tre leverantörer ut och 

till dessa skickas sen förfrågningsunderlaget ut. Den får användas om 

entreprenaden ska användas i forskningssyfte.  
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4.1.4 Kommersiell sekretess 

Anbuden ska alltid vara hemliga tills ett avtal skrivits eller anbuden 

offentliggjorts eller på annat sätt avslutats. (Rättsnätet 2). Det får inte komma 

ut vilka leverantörer upphandlaren har vänt sig till.  

I selektiv och förhandlad upphandling är även förfrågningsunderlaget hemligt 

fram tills upphandlaren valt vilka som ska få lämna anbud.  

4.2 Icke offentlig upphandling 

Det finns inga lagar för upphandling utanför den offentliga sektorn. 

(Söderberg 2005). Då AMA 72 upprättades så tillsattes en grupp som skulle 

utarbeta ”upphandlingsregler för entreprenader”, 2003 ersattes 

upphandlingsreglerna av BKKs (BKK: byggandets kontraktkommite’) 

upphandlingsregler 2000. De reglerna ska användas vid 

konkurrensupphandlingar på den privata sidan.  

  Reglerna ska inte bara användas vid entreprenader utan också vid 

upphandlingar av arkitekt och konsulttjänster. Upphandlingssätt som finns för 

den offentliga sektorn är de samma som finns i den icke offentliga sektorn. 

Två begrepp finns i den icke offentliga sektorn som inte finns i den offentliga 

sektorn vid upphandlingar dessa är: 

 Anbudsinfordrare: Den fysiska eller juridiska person som infodrar 

anbuden.  

 Anbudshandling: anbud jämte de handlingar som är fogade till detta 

eller däri anges som gällande för anbudet.(Söderberg 2005 sid 138) 

Affärsmässighet 

Det är anbudsinfodraren som bedömer hur konkurrensmöjligheterna ser ut. 

Allt ska ske affärsmässigt och alla parter ska behandlas utan ovidkommande 

hänsyn.  

Förfrågningsunderlaget 

Förfrågningsunderlaget skickas ut av anbudsinfodraren. (Söderberg, 2005) 

Samma underlag skickas ut till alla anbudsgivare och det ska alltid vara 

skrivet på svenska. I förfrågningsunderlaget ska det anges vilka kriterier som 

är viktiga vid prövningen av anbudsgivaren. Kriterierna ska anges i 

angelägenhetsgrad så att alla kan se vilka kriterier som är de viktigaste att ta 

hänsyn till.  
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4.2.1 Genomförandet 

Genomförandet av upphandlingen består av fyra olika delar. 

 Infordrande av anbud: här ska det framgå vilket 

upphandlingsförfarande som valts och hur anbuden ska läggas 

 Huvudanbud eller sidoanbud: huvudanbud är de grundval som beskrivs 

i förfrågningsunderlaget. Sidoanbud är förslag till alternativt utförande 

 Mottagande av anbud: det är infodrarens ansvar att se till att anbuden 

hamnar hos rätt person och inte hamnar på vilovägar 

 Öppning och förhandsgranskning av anbud: anbuden ska öppnas direkt 

efter att anbudstiden gått ut om inget annat anges. 

4.2.2 Prövning av anbudsgivaren och anbud 

Alla företag som lämnar in anbud ska prövas före anbudsprövningen. 

(Byggandets kotraktskommitte’ 1,2)  Byggherren ska när anbudstiden gått ut 

läsa igenom alla anbud som inkommit. Sen ska han välja det som är mest 

fördelaktigt och som tar störst hänsyn till förfrågningsunderlagets angivna 

kriterier. Anbudsinfordraren har rätt att om anbudet är för högt eller saknar 

viktiga detaljer att förkasta det. Alla anbud ska förvaras på ett säkert sätt så att 

inga obehöriga kan läsa dem. När sedan ett anbud antagits ska information 

skickas ut till både de som blivit antagna och de som inte blivit antagna.  

4.3 Avgivande av anbud 

Anbuden ska alltid lämnas in skriftliga och innan tidsfristen för anbuden går 

ut. (Söderberg 2005) Nu för tiden går det att lämna anbud via e-post. Det ska 

dock stå i förfrågningsunderlaget anbud via e-post accepteras. I 

förfrågningsunderlaget står det exakt hur anbudet ska lämnas in.  

  Anbudet är alltid gällande för anbudsgivaren. Det går att ange en tid för då 

anbudet gäller, om det inte finns någon giltighetstid angivet så är det tiden 

som det tar för anbudsmottagaren att göra en anbudsprövning som gäller.  

4.4 Anbudsöppning 

Som det går att läsa om i avsnittet om LOU så ska alltid anbuden förvaras 

oöppnade tills anbudsöppningen sker. Vid anbudstidens slut ska 

anbudsöppningen utföras utan några dröjsmål. Det förs alltid protokoll vid 

sammanträdet. Anbudsöppningen kan utföras på två olika sätt. Första sättet att 

utföra den på är sluten anbudsöppning, det innebär att bara beställarens 

representanter får vara med vid öppningen. Sen kan öppningen också vara 

gemensam vilket innebär att folk från anbudsgivarna får vara med. När 

öppningen ska äga rum anges alltid i förfrågningsunderlaget vid en gemensam 

anbudsöppning. (Allego 2) 
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4.5 Anbudsprövning 

Anbudsprövningen ska alltid äga rum direkt efter anbudsöppningen. 

(Söderberg 2005)Vid detta sammanträde får endast beställarens representanter 

närvara enligt upphandlingsregler 2000. Även vid detta sammanträde 

upprättas ett protokoll som ska innehålla sex olika punkter: 

 Dag för sammanträdet 

 Namn på närvarande 

 Sätt och dag för anbudens infordran 

 Förteckning över inkomna anbud 

 Uppgift om vilka anbud som förkastats och varför 

 Uppgift om vilket anbud som antagits 

En anbudsprövning består av tre olika punkter som är: 

 Anbudsöppning se avsnitt 4.4 

 Anbudsgranskning se avsnitt 4.6  

o Komplettering (eventuellt) 

o Nollställning 

o Förhandling (eventuellt) 

o Värdering se avsnitt 4.6.1 

 Val av entreprenör  

4.6 Anbudsgranskning 

Anbudsgranskningen består av en rad olika steg som det går att se i avsnitt 

4.5. vad de olika stegen går ut på kommer att förklaras i följande avsnitt. 

(Nordstrand 2007) Anbudsgranskningen görs för att byggherren ska se vad 

som skiljer de olika anbuden från varandra. För ofta är det inte bara kostnaden 

som skiljer dem åt. I anbudet kan de finnas en del ofullständigheter, oklarheter 

och missförstånd, vid sådana fall kan byggherren kontakta entreprenören och 

be om en komplettering till anbudet. I denna komplettering ska entreprenören 

bifoga bättre uppgifter och förklara de oklarheter som finns. Anbudspriset får 

inte ändras vid en komplettering.  

  Andra steget i anbudsgranskningen är att byggherren ”nollställer” anbuden. 

Detta görs genom att uppgifter som har med bedömningen att göra skrivs ner i 

en granskningstablå där ”nollställs” anbuden. Skillnader från 

förfrågningsunderlaget och mellan anbuden prissätts så att anbuden kan 

jämföras. Efter nollställningen kan byggherren börja förhandla med intressanta 

entreprenörer.  

  Efter nollställningen så utförs en anbudsutvärdering. Mer om det kommer i 

kapitel 4.6.1. 
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4.6.1 Anbudsvärdering 
I detta avsnitt kommer två olika sätt att göra en anbudsvärdering att beskrivas. 

4.6.1.1 Anbudsvärdering enligt upphandlingsregler för entreprenader 
Beställaren har fri prövningsrätt dock ska det anbud som tar bäst hänsyn till 

förfrågningsunderlaget antas. (Söderberg 2005) Det finns en del orsaker till att 

ett anbud inte blir godkända till exempel:  

 Anbudet lämnas in av någon som har med upphandlingen att göra 

 Anbudsgivaren har mutat upphandlings personer  

 Företaget som lämnar in anbudet saknar redovisning och inbetalning av 

mervärdesskatt.  

Uteslutning från upphandlingen kan orsakas av ett antal orsaker bland annat av 

att anbudsgivaren: 

 Riskerar att gå i konkurrs eller likvidation 

 Har dömts för brott som har med yrket att göra 

 Har utfört stora fel vid utövningen av yrket 

4.6.1.2 Anbudsvärdering utan upphandlingsregler för entreprenader 

Upphandlingsregler för entreprenader används inte av alla byggherrar. 

(Söderberg 2005) Att inte reglerna används kan göra att upphandlingen och 

anbudsvärderingen blir oren Detta på grund av att anbud inte kan bli 

underkända för att de innehåller reservationer som inte finns med i 

indexreservationen. Byggherren kan överse med en hel del brister bara 

anbudet är tillräckligt lågt.  

  Bara för att upphandlingsregler inte gäller betyder inte att upphandlingen 

utförs med orättvisa villkor. Kommer det in orena anbud ska byggherren 

klarlägga vad de olika reservationerna har för innebörd på ekonomin. 

Byggherren ska kontakta ett antal attraktiva anbudsgivare och be om en del 

förtydligande på de punkterna som skiljer sig från anbudsförutsättningarna. 

Entreprenören som sen har det bästa förmånliga anbudet antas för uppdraget.  

Oftast bekräftas värderingsresultat med en muntlig beställning. Detta innebär 

att avtalet är slutet. Byggherren kan ibland skriva en beställning för att 

precisera villkoren.  
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5 Anbudskalkylering 

Entreprenören bör göra en kostnadskalkyl för att kunna lämna ett anbud. Att 

göra en kostnadskalkyl innebär att leverantören räknar ut sin bedömda kostnad 

för projektet. (Nordstrand och Revai 2008).  
  För att kunna utföra en kalkyl måste kalkylatorn eller kalkylatorerna i princip 

skaffa sig en bild av hur projektet skall utföras både vad gäller arbetskraft, 

maskiner, material och eventuella underentreprenörer. Ofta har entreprenören 

kort tid på sig att utföra kalkylen, därför är det extra viktigt att 

byggentreprenören använder en kalkylmetod som fungerar på ett bra och 

effektivt sätt. I en del byggföretag använder man sig av datoriserade program 

då de räknar ut anbuden. De mindre företagen använder ofta kalkylprogram 

som finns på marknaden som de sedan ändrar så de passar till deras 

företagsrutiner. De stora företagen använder ofta program som är 

specialtillverkade för dem av konsulter de hyrt in eller av dem själva.  

5.1 Organisation  

Förfrågningsunderlaget beställer entreprenören om det är ett intressant projekt 

som han skulle vilja lägga ett anbud på. Ibland får entreprenören betala en 

avgift då han beställer förfrågningsunderlaget från beställaren. (Nordstrand 

och Revai 2008).  
  Underlaget granskas noga innan entreprenören bestämmer sig om han vill 

lägga ett anbud eller inte. En person utses som ansvarig för kalkylen och han 

organiserar sedan kalkylen och fördelar de olika arbetsuppgifterna. Hur 

organisationen ser ut varierar ofta mellan företag och företag och också mellan 

objekt till objekt. Ofta räknas anbudet ut av en kalkylator, men ibland tar han 

hjälp av inköpare, arbetschef eller platschef.                    

  Kalkylgrupper utses ofta om det är stora och svåra byggen. Nuförtiden är ofta 

den tilltänkta platschefen med i anbudsgruppen även i de små 

upphandlingarna. Det första kalkylgruppen får i uppgift att göra är att planera 

det egna arbetet. Nivån på kalkylen måste bestämmas i ett tidigt skede för att 

kunna bestämma vilken hjälp kalkylgruppen anser nödvändig. Vid svåra 

byggen är det extremt viktigt att gruppen lägger ner tid för att bestämma 

metoder, alternativa lösningar och risker. Ofta startar kalkyleringen genom att 

gruppen träffas och planerar för vilka resurser de kommer behövas då anbudet 

tas fram. Här fördelas också de olika arbetsuppgifterna som ska göras upp och 

lämpliga metodval väljs.  
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5.2 Anbudsberedning 

Anbudet innehåller både åtagande och villkor. (Nordstrand och Revai 2008). 
Byggproduktionen ska genomföras av entreprenören inom den utsatta tiden 

och ska också innehålla de krav som finns i förfrågningsunderlaget. Det är 

kostnaderna för bygget som ska finnas med i anbudet. Hur anläggningen ska 

se ut när den står färdig finns beskrivet i ritningar dock står det inte klart hur 

bygget ska utföras utan det får entreprenören själv lösa på bästa möjliga sätt. 

Detta leder till att det kan komma upp olika byggmetoder som då också 

innebär olika kostnader. Den slutliga kalkylen kan inte göras förrän 

entreprenören bestämt i detalj vilken produktions och arbetsmetod man tänker 

använda. Hållbara bedömningar ska göras innan det går att räkna fram rätt 

anbudssumma. Även innan det kan göras en tidsbetingelse. Då anbudet ska 

räknas ut måste man ha en bra uppfattning om vilka metoder som kommer att 

användas och vilka resurser som kommer behövas. Mängdberäkningen är en 

viktig del av kalkylen för att få fram kostnaden för materialet. . Redan under 

anbudsskedet bör en produktionsplanering upprättas.  

5.2.1 Inläsning av handlingar  

Alla som ska vara med i anbudsarbetet måste läsa in sig på bygget, de ska 

studera hela förfrågningsunderlaget innan de kan börja med själva kalkylen. 

Det första som studeras är de administrativa föreskrifterna (AF) se mer kapitel 

3.6. Här hittar man bland annat ”spelreglerna” för upphandlingen, tid för 

upphandlingen, ersättningsform etc.  

5.2.2 Okulärbesiktning  

Entreprenören brukar ofta vilja se den blivande byggplatsen och 

omgivningarna i dess närhet för att skapa sig en egen bild av området. Detta 

besök kallas okulärbesiktning och har ofta mer än ett syfte. Det studeras inte 

bara omgivningar vid besöket utan de kan också vara bra att undersöka var det 

finns plats till de tillfälliga tillfarterna om sådana behövs, var kan bodarna stå 

etc.  

5.2.3 Val av byggmetod  

Byggare som har en viss vana att läsa ritningar kan ganska snart börja fundera 

på en del viktiga saker, när det bara tagit en snabb titt på ritningarna. 

(Nordstrand och Revai 2008).  
  Ibland kan dessa funderingar ligga till grund för kalkylarbetet. Vid valet av 

byggmetod så bestäms också indelningen som de olika byggdelarna ska delas 

in i. En mer noggrann arbetsmetod som sedan kommer att utgöra underlaget 

för bedömningen av enhetstiden utförs i ett senare skede i arbetet med 

anbudet.  
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  Ibland utförs en så kallad alternativkalkyl, om en sådan kalkyl används så 

räknar entreprenören ut kostnaden för en del olika alternativ han tagit fram och 

sedan jämförs de olika alternativen med varandra för att välja det mest 

fördelaktiga. Hur entreprenören väljer att utföra bygget kan bli avgörande i 

anbudstävlingen.  

5.3  Aktivitetsnivåer 

5.3.1 Aktiviteter innehåll 

Det finns tre olika nivåer som aktiviteterna i ett bygge delas in i, det är 

byggaktiviteter, gemensamma aktiviteter och centrala aktiviteter. De två första 

aktivitetsnivåer utförs på byggarbetsplatsen medan den sista utförs på 

företagets huvudkontor.  

Byggaktiviteterna innebär allt som finns under tillverkningsstadiet. 

Byggmetoden som entreprenören tänker använda beskrivs av 

byggaktiviteterna. De gemensamma aktiviteterna är styrning och ledningen av 

allt arbete som utförs på plats. Här ingår bland annat etablering av 

byggarbetsplatsen, drift och underhåll, avveckling av arbetsplatsen. I de 

centrala aktiviteterna ingår till exempel löneutbetalningar till arbetsplatsens 

personal, behandling av arbetsplatsen fakturor.  

5.3.2 Aktiviteter kostnader 

Genom att olika resurser skaffas och används skapas aktiviteterna. 

Kostnaderna uppstår när resurserna används eller förbrukas. Byggaktiviteter 

innebär kostnader för inköp av bland annat material. Hur mycket material som 

går åt hittas i mängdförteckningen. Dessa kostnader brukar ofta kallas för 

mängdkostnader. De direkta byggkostnaderna är mängdkostnaderna och 

installationskostnader. Det finns en hel del olika beräkningsförslag för att 

räkna ut de gemensamma kostnaderna. En speciell mängdberäkning räknas ut 

för att driftmaterial, underentreprenörernas installation och byggarbetstider. 

Tjänstemannalönerna hittas inom kostnaderna för styrning och arbetsledning. 

Alla kostnader inom denna kategori kallas gemensamma kostnader. Summan 

av de direkta kostnaderna och de gemensamma kostnaderna blir arbetsplatsens 

totalkostnader. Kostnaderna kan benämnas på olika sätt bland annat kan de 

direkta kostnaderna benämnas som arbetsplatsens tillverkningskostnader och 

de gemensamma kostnaderna kan benämnas som omkostnader.  
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5.4 Mängdberäkning  

Entreprenören behöver information om hur mycket arbete av olika slag som 

ska utföras. Mängderna till det finns att mäta upp från ritningarna detta kallas 

mängdavtagning. När sedan uppmätningarna är klara går det att göra en 

mängdberäkning.  

5.4.1 Mängdberäkning i olika skeden 

Ofta används mängdförteckning då det ska räknas ut byggkostnader i 

anbudsskedet. (Nordstrand och Revai 2008). Kostnader kan ibland kallas 

materialkostnader och de innehåller bland annat priser för eget arbete, material 

och underentreprenader.  

  Materialkostnaderna ska redovisas i kalkylen. En noggrann tids och 

resursplan ska göras. Mängdförteckningen används som underlag för 

planering och budgetering.  

  När byggandet avslutats bör en uppföljning på den tid det verkligen gick åt 

och den verkliga kostnaden redovisas. Man kan säga att mängdförteckningen 

följer med som en röd tråd genom hela byggstyrningen.  

  Ibland görs mängdförteckningen av entreprenören och ibland kan 

entreprenören hyra in en konsult som är specielister på mängdberäkning.  

5.5 Kalkylering av direkta byggkostnader 

5.5.1 Direkta byggkostnader 

De arbeten som finns i mängdförteckningen är det som utgör kostnaderna för 

de direkta byggkostnaderna. (Nordstrand och Revai 2008). De direkta 

byggkostnaderna innehåller också kostnader för underentreprenaderna, 

inbyggnadsmaterial och hjälpmedel. I en del fall kan mängdförteckningen 

behöva kompletteras med ytterligare kalkylposter. Då det gäller en 

generalentreprenad så kan installationsarbetet bli inräknat i de direkta 

byggkostnaderna, annars brukar inte installationsarbetet räknas in i de 

kostnaderna.  

5.5.2 Kalkylering av materialkostnader 

För att kunna räkna ut kostnaderna för material finns det två olika alternativ. 

(Nordstrand och Revai 2008).  Alternativ ett innebär att entreprenören ber om 

offerter från flera olika materialleverantörer, då får entreprenören en bra 

översikt på kostnaderna. För att kunna räkna ut en offert får leverantörerna 

förfrågningsunderlaget utskickat till sig. Offerten ska innehålla olika 

kostnadsförslag på olika material så entreprenören lätt ska kunna välja ett bra 

och effektivt material. När alla offerter kommit in ska entreprenören 

sammanställa och ”nollställa” offerterna så de kan ta ut bästa offerten med det 

bästa priset.  
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Alternativ två som används för att räkna ut materialkostnaderna är att han 

använder en formel som ser ut på följande sätt 

 

Teoretisk mängd * Åtgångstal * Enhetskostnad = Materialkostnad.  

 

 Antalet enheter Kronor/enhet Kronor 

 

Denna formel går ut på att entreprenören multiplicerar förväntad 

materialförbrukning (verklig mängd) av respektive material eller vara med en 

förväntad enhetskostnad (a’-kostnad) i kronor per enhet (kg, st, lm, m
2
, m

3
). 

  Hur kostnaderna för byggentreprenören ser ut beror helt på vilka 

avtalsvillkor som entreprenören har med leverantörerna. De kan ha avtal som 

sträcker sig från år till år det kallas årsavtal. I vissa fall kan avtalen ta formen 

av rabatterade prislistor. Då hämtas ofta priset från avtal och prislistor. Till 

exempel armering och betong har ofta prislistor som kommer från bestämda 

enhetskostnader.  

Armering: Prislistan visar grundpriset för olika kvaliteter och dimensioner. 

Dock måste prislistan kompletterad med tilläggspriset för klippt och bockad 

armering.  

Betong: Det finns ett grundpris för varje kvalitet som har med konsisten och 

stenstorleken att göra.  Tilläggspris betalas för bland annat tillsatsmedel, 

vinterbetong, transportsträcka etc. Kalkylatorn måste ha alla förutsättningar då 

han ska räkna ut priset för betong då det finns så många tilläggspriser att ta 

hänsyn till.  

5.5.3 Kostnader för hjälpmaterial 

Hjälpmaterial är till exempel form och ställningsutrustning. (Nordstrand och 

Revai 2008).  Då det gäller anläggningsarbeten räknas ofta tillfälliga sponter 

och bergsprängningsmaterial in i hjälpmaterialen. Vilken produktionsmetod 

entreprenören valt har med hjälpmaterialkostnaderna att göra. En formkalkyl 

utförs av entreprenören så att de ska kunna räkna ut. kostnaderna för 

formmaterialen 
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5.5.4 Kalkylering av underentreprenader 

Underentreprenören ansvarar för materialet han behöver och även bearbetning 

av materialet det vill säga monteringen av det. (Nordstrand och Revai 2008). 
Huvudentreprenören får ofta veta underentreprenörens kostnader då de lämnar 

sina offerter. För att underentreprenörerna ska kunna lämna in offert måste de 

få veta förutsättningarna för projektet. Därför får de ofta stora delar av 

förfrågningsunderlaget. Underentreprenörerna kan inte bara skicka in ett 

anbud utan de måste få veta förutsättningarna för anbudet så ofta skickar 

huvudentreprenören ut förfrågningsunderlaget till de som visat intresse för 

anbudsgivning. Underentreprenörerna behöver också veta andra 

förutsättningar och inte bara de som finns i förfrågningsunderlaget. De 

behöver bland annat veta emballage, frakter och leveranstid. Det ska även 

anges betalningsform och betalningssätt med garantivillkor i offerten om detta 

inte framgår av förfrågan. Anbudsprocessen ska hos huvudentreprenören 

bevakas av kalkylgruppen så tidsramarna för anbudsinlämningen hålls. Kraven 

i förfrågningsunderlaget ska alltid följas. Alla inkomna anbud ska jämföras 

genom en nollställning som betyder att de olika anbuden utvärderas genom 

deras olikheter. Byggentreprenören använder sen underentreprenörens pris i 

sin kalkyl. En del kostnader för underentreprenörer kan byggentreprenören 

själva räkna ut det är ofta arbeten som baseras på mängden på ritningen.  

5.5.5 Tidberäkning för egna arbeten 

Byggentreprenörens kalkyl består ibland av eget arbete vilket går ut på att 

räkna ut tidåtgången vid varje aktivitet. (Nordstrand och Revai 2008). 
Mängdförteckningen ska vara klar innan den delen i kalkylen kan börja. Ofta 

brukar de direkta byggkostnaderna börja med att entreprenören begär in 

offerter på materialet. Sedan bestäms en enhetstid till de olika kalkylposterna 

detta sker efter att byggmetoden valts. Enhetstiden läggs in i kalkylen och 

multipliceras där med tillhörande mängduppgift. Varje del här kan få 

konsekvenser inte bara för enhetstiden utan också för materialkostnaderna, 

kostnader för hjälpmateriel.  
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5.5.6 Tid och kostnadsberäkning 

Kalkylatorn utför ofta tid och kostnadsberäkningar som det inte görs några 

förfrågningar på. Prissättning är ett vanligt ord på kostnadsberäkningar av 

material och underentreprenörer. Det är leverantörerna eller tillverkarna som 

sätter priset på varan eller arbetet som utförs. Byggentreprenören sätter pris på 

hela entreprenaden eller delar av arbetet. Inom a’-priset ingår ersättning för 

gemensamma och administrativa kostnader och även entreprenörsarvode. 

Enhetskostnaden eller a’-kostnaden får inte förväxlas med a’-priset då det inte 

är samma sak. Då kalkyler skrivs är det enormt viktigt att alla inom företaget 

skriver likadant när det gäller heltal och decimaltal till exempel bör det 

användas heltal för mängduppgifter. (Nordstrand och Revai 2008). 

5.6 Gemensamma kostnader 

De gemensamma kostnaderna delas ofta in i två grupper som är den tillfälliga 

fabriken samt styrning och ledning av alla arbeten. (Nordstrand och Revai 

2008).  
  Arbetsplatsens totalkostnad består till stor del av de gemensamma 

kostnaderna, vilket betyder att kalkylen till de omkostnaderna måste vara 

tillförlitlig. Här innehåller kostnadsposterna liksom i de direkta 

byggkostnaderna byggentreprenörernas eget arbete, materialkostnader och 

underentreprenadskostnader, dock finns det en stor skillnad. Det som skiljer 

de två åt är att de gemensamma kostnaderna kan man inte räkna ut med hjälp 

av mängdförteckningen. Alla kostnadsposter som ska finnas med på bygget, 

val av lämpliga resurser etc ska baseras på bra planering som ska vara väl 

genomtänkt. Standardvärden ska helst inte användas i kalkylarbetet med de 

gemensamma kostnaderna.  

 

5.6.1 Kostnader för den tillfälliga fabriken 

Det finns fyra olika grupperingar för kostnader då det gäller den tillfälliga 

fabriken. (Nordstrand och Revai 2008). Grupperingarna är: 

 Etablering 

 Drift och underhåll 

 Avveckling 

 Maskinhyror 

Ofta har företagen checklistor eller kalkylblanketter som är förtryckta som 

underlag då de ska räkna ut kostnaden för den tillfälliga fabriken.  

Det kan behöva omdirigeras trafik och då behövs det nya vägskyltar Vägarna 

ska också underhållas så de håller någorlunda god standard för bilisterna. 
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Renhållning, rengöring och städning ska göras vid den tillfälliga fabriken det 

kan bli dyrt om det inte organiseras bra.  

5.6.2 Arbetsledning 

Det är ganska enkelt att räkna ut kostnaderna för bland annat arbetsledare och 

tjänstemännen på bygget. (Nordstrand och Revai 2008).  Kalkylatorn gör en 

bedömning av vilka befattningar som behövs och hur länge de behöver 

engagera sig i projektet. Därefter kan kostnaden för arbetsledningen 

kalkyleras. Ibland ska det också finnas med traktamente och reseersättning på 

kalkylen för arbetsledningens kostnader allt enligt avtalet som gäller.  

5.7 Anbud 

5.7.1 Arbetskostnader 

När den totala arbetstiden räknas ut finns det två olika varianter som kan 

användas, bland annat räknas tiden ut för byggaktiviteterna. (Nordstrand och 

Revai 2008).  Sen räknas tiden för den tillfälliga fabrikens aktiviteter ut. Den 

summan man får fram multipliceras sen med timförtjänsten som är kostnaden 

för en timmes arbete. Här går det sen att få ut arbetskostnaderna. 

Anbudsdagens kostnadsläge är det som ligger till grund för timförtjänsten. 

Utöver det täcks ofta kostnadsökning av en indexreglering dock ingår inte 

lönehöjningar i den indexen.  

5.7.2 Slutsida 

Ofta sammanställer företagen all kalkylering på en så kallad slutsida. 

(Nordstrand och Revai 2008).  Alla summor ska sifferkontrolleras och 

skälighetskontrolleras innan de kan föras in på slutsidan. Det ska också 

kontrolleras så inga sidor i kalkylen tappats bort.             Den totala 

arbetsplatskostnaden är summan av de olika kostnaderna på slutsidan. Till den 

totala arbetsplatskostnaden läggs ofta företagets kostnader för de centrala 

administrativa resurserna. Det sista som görs är att lägga på en summa för den 

önskade vinsten. Efter alla pålägg blir summan av alla kostnaderna det 

kalkylerade anbudspriset.  

5.7.3 Anbud 

Det bör göras en slutlig genomgång innan utformningen av anbudsskrivningen 

kan göras. (Nordstrand och Revai 2008).  Här ska det bland annat gås igenom 

villkor, förutsättningar, valda metoder. De som medverkar vid denna 

genomgången är alla som varit ansvariga för kalkyleringen och entreprenadens 

personer som har ansvar för resultatet av anbudet.  

  När genomgången är klar ska anbudet utformas i anbudsskrivningen här ska 

det stå klart och tydligt vad anbudet innefattar. Ibland krävs det att 

anbudsskrivelsen förtydligas. Det händer ibland att olika slags reservationer 
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skrivs ner i anbudet på grund av risker eller oklarheter. Reservationerna kan 

delas in i två grupperingar som är vedertagna reservationer och övriga 

reservationer.  

  Inom gruppen vedertagna reservationer ingår bland annat reservation 2/71 

som skyddar anbudsgivaren från onormala kostnadsändringar som kan uppstå 

vid till exempel krig eller krisförhållanden.  

  De övriga reservationerna är till exempel teknisk reservation som betyder att 

entreprenaden kan få komplettera anbudsskrivelsen eftersom det till exempel 

varit en bristfällig grundundersökning.  

  Det sista som görs innan anbudet lämnas in är en marknadsanpassning av 

anbudspriset det betyder att det ska göras en granskning av priset och 

konkurrenssituationen på orten där bygget ska göras.  
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6 Fallstudier 

6.1 Avgränsning 

Jag valde att avgränsa mig till att skriva om två olika projekt som Skanska 

håller på med just nu och endast specificera mig på deras anbudsprocess. 

Projekten jag valde var ett i Trelleborgs Hamn och ett i Malmö Hamn.  Jag 

intervjuade Lennart Hell som är sektionschef för betongsektionen på projektet 

i Malmö och produktionschef på projektet i Trelleborg och sen intervjuade jag 

byggherrens representant för projektet i Trelleborg. 

6.2 Genomförande 

Intervjun gjordes så att först skickade jag ut frågorna till Lennart Hell så han 

fick en chans att läsa igenom frågorna och fundera på svaren innan själva 

intervjun skulle hållas. Han fick utskickat frågorna innan också för att han 

skulle kunna skriva ner lite så han kunde svara på frågorna. Jag valde att inte 

spela in intervjun då det skulle kännas lättare för både mig som intervjuare och 

respondenten om det inte spelades in. Så därför har jag använt mig bara av 

mina egna anteckningar från intervjun och anteckningarna som respondenten 

gjort innan själva intervjun som underlag.  

  Intervjun med Ulf Sonesson Trelleborgs Hamn gick till så att jag först ringde 

och frågade om han hade möjlighet att ställa upp på en intervju och därefter 

sände jag frågorna till honom då han inte hade tid just då att besvara frågorna.  

6.3 Resultat av intervjuerna 

6.3.1 Resultat av intervjun med Lennart Hell på Skanska  

Hur bestämmer ni vilka projekt ni ska lägga bud på? 

De som beställer jobb av det distrikt Lennart Hell jobbar inom Skanska är ofta 

statliga verk, kommuner eller kommunala bolag. Beställarna måste enligt 

LOU (lagen om offentlig upphandling) annonsera ut sina entreprenader så som 

det beskrivs i LOU. Skanska har en kalkylchef på avdelningen som håller koll 

på annonserna och ser om det finns några intressanta projekt. Då det dyker 

upp sådana objekt så kontaktar han den distriktschef som projektet kan tänkas 

ligga under. I och med att presentationen på annonsen är ganska begränsad så 

beställs ofta förfrågningsunderlaget så de ska kunna bedöma om projektet är 

intressant. Beroende på hur stort projektet blir bestämmer därefter projekt-, 

distrikts- eller regionchef om Skanska ska lämna anbud. Om projektet blir 

riktigt stort på cirka 50 miljoner så kontaktas ofta vice VD. Oftast är alla 

projekten som kommer från statliga verk, kommuner eller kommunala bolag 

intressanta.  

  Då det handlar om privata beställare så är det ofta kunden som bestämmer 

vilka entreprenörer som de ska skicka förfrågningsunderlaget till.  
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Har ni något speciellt anbudsräkningsprogram på datorn? 

När de beslutats att Skanska ska vara med i upphandlingen så tar de beslut om 

vilka som ska utföra kalkylen. Skanska har ett kalkylprogram som heter SPIK, 

i detta program öppnas det ett ”konto” och de som är inblandade i 

kalkyleringen får tillgång till kontot. Alla inblandade bildar sedan en 

kalkylgrupp. Där var och en har sitt område som de är specialister på och som 

de sen kalkylerar. Det måste finnas klara gränser på vad personerna ska 

kalkylera på då inget får bli bortglömt och inget får kalkyleras på två gånger. I 

SPIK finns det information som kalkylatorn kan ha nytta av detta gäller 

framförallt a’priser på bland annat maskiner och material. I SPIK kan sen alla 

som har rättigheten till kontot hela tiden följa upp vad som händer under 

kalkylskedet. Om kalkylen resulterar i att Skanska vinner upphandlingen så 

följer SPIK med igenom hela projektet när budgeten upprättas och vid 

uppföljningar, prognoser och avstämningar.  

Hur fungerar ert anbudsprogram? 

SPIK fungerar så att alla som är inblandade i kalkylen, vilket kan vara allt från 

en till oändligt många får tillgång till kalkylen för det aktuella projektet och 

kan då närsomhelst gå in och ändra mängder, tid och liknande. När detta görs 

uppdateras slutsumman automatiskt.  Då det är många som är inblandade i 

kalkylen är den ofta uppdelad så att var och en har sin del i det hela och 

personerna får då ut slutsumman på sin del.  

  I programmet ligger det ett så kallat recept där det finns färdiga lösningar på 

vissa moment med det används ofta vid husbygge med till exempel olika 

väggtyper där ingående mängder typ isolering, beklädnad och övrigt 

framtagna så det är bara totalmängden som behövs matas in. Inom 

anläggningssidan finns det inte så många standardlösningar utan där får 

kalkylatorn själv mata in de olika mängderna. I SPIK finns det inlagt flera 

olika a’priser så att man behöver endast bestämma vilken typ av exempelvis 

maskin, material eller yrkeskategori som man vill använda sen kommer det 

fram standardvärden för den typen automatiskt. Vilken typ man vill ha styrs av 

en sifferkod med minst 4 siffror. Sifferkombinationerna har en logisk 

uppbyggnad där första siffran betyder exempelvis personal, maskiner, inbyggt 

material, under entreprenader och liknande.  

  Då alla kalkylatorerna är färdiga så gör projektansvarig sina korrektioner och 

gör sen i programmet sin bedömning av risker och liknande för att få fram 

anbudssumman. Kalkylen är sedan grunden till ekonomiuppföljningen genom 

hela projektet efter att den omarbetats till budget för att passa uppföljningen 

bättre. Där bestäms också hur detaljerad uppföljningsnivån som behövs.  
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Brukar ni ha en kalkylgrupp vid anbudsräkning och i så fall vem ingår i 

den? 

Kalkylgruppen på Skanska kan bestå av allt från en person till oändligt många. 

Hur många som gruppen består av beror på hur många ingående moment som 

projektet består av då var och en av personerna ska räkna på sitt speciella 

område.  

Är det skillnad på stora eller små projekt? 

Någon stor skillnad är det inte mer än att det krävs mindre personal för att 

kalkylera ett mindre objekt. Möjligtvis kan nämnas att vissa små objekt 

kalkyleras kanske inte med hjälp av SPIK utan utförs i Excel eftersom många 

mindre kalkyler utförs av personer som inte ingår i den så kallade 

kalkylgruppen och de har kanske inte den kunskap om SPIK som är 

nödvändig för att jobba med det. 

I så fall vilken skillnad finns? 

Excelkalkylen är inte standardiserad utan var och en har lagt upp sitt eget 

program för kalkylen 

Vilken entreprenadform är det på det två projekten? 

Både projekt i Trelleborgs Hamn och Malmö Hamn är totalentreprenader som 

innebär att Skanska har funktions och konstruktionsansvar efter de ramarna 

som beskrivits i förfrågningsunderlaget.  

  Denna typ av entreprenadform innebär att kalkylgruppen måste kontakta 

konstruktörer och andra för att få fram de olika mängderna eftersom 

beställaren inte tagit fram detta tidigare. Det gör också att de entreprenörer 

som räknar på projektet kan komma fram till helt olika lösningar och därför är 

det viktigt att ha kontakt med rätt konstruktör för att hitta den mest 

ekonomiska lösningen för objektet. Kalkylerna är ofta väldigt kostsamma att 

ta fram i förhållande till anbudssumman.  

Vilken ersättningsform är det? 

Båda projekten har fast ersättningsform utan indexreglering vilket innebär att 

Skanska innan anbudet har spekulerat i eventuella prisförändringar under 

entreprenadtiden och även gissat på ändringar (för det mesta höjningar) under 

den tid entreprenaden pågår. Det är mycket svårt att gissa på hur indexen 

kommer att se ut längre fram i tiden. Hela risken som finns med att gissa fel på 

kostnaden får entreprenören stå för.  

  Om det varit indexreglerat så finns det särskilda tabeller att följa för de olika 

ingående momenten och dessa tabeller är gemensamma och ges ut av vad 

Lennart tror är den Statistiska Centralbyrån (SCB). Annat som ska spekuleras 

i är eventuella valutaförändringar eftersom mycket material och även 

underentreprenörer handlas från utlandet och då ofta i Euro.  
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Vem är byggherre på de två projekten är de små eller stora byggherrar? 

På projekt i Trelleborgs Hamn är det Trelleborgs Hamn AB som är byggherre 

som är ett offentligt företag och det innebär att de måste följa LOU.  

  På projekt i Malmö Hamn är det CMP (Copenhagen – Malmö Port) som är 

byggherre och det är också ett offentligt företag så de har också följt LOU och 

annonserat ut projektet.  

  För Skanska är de stora beställare men det varierar genom tiden eftersom 

utbyggnader i hamnar ofta är kostsamma och utförs inte regelbundet. 

Vad har ingått i förfrågningsunderlaget? 

Trelleborgs hamns förfrågningsunderlag innehöll administrativa föreskrifter 

som bestod av ett dokument på 28 sidor där det bland annat gick att hitta lite 

information om projektet, objektets läge, spelreglerna för upphandlingen. Det 

går också att läsa hur anbudet ska se ut i fråga om form och innehåll.      

Anbudsinfodran finns med som en bilaga till de administrativa föreskrifterna 

och där går det att läsa hur anbudet ska lämnas, var det ska lämnas och vilken 

tid och datum. Det finns också med ritningar i förfrågningsunderlaget och det 

är bland annat konstruktionsritningar och ritningar över den befintliga 

anläggningen. Ritningarna visa framförallt geometrin på den nya 

anläggningen. I förfrågningsunderlaget ingick även teknisk beskrivning som 

beskriver vissa för projektet viktiga detaljer.   

   Malmö hamns förfrågningsunderlag innehöll ritningar, administrativa 

föreskrifter. Men ingen speciell teknisk beskrivning utan där var 

rambeskrivningar i dem gick det att läsa om vad beställaren ställde som krav 

både på teknik och om bland annat tilläggskrav, exempelvis hur entreprenören 

ska anmäla vid användning av kemiska produkter. 

Hur annonserades de olika projekten ut? 

På grund av storleken på dessa båda objekt så har beställarna varit tvungna att 

annonsera ut dem i EU enligt LOU. 
 

Ser Skanskas affärside likadan ut i alla projekt? 

Ja det gör den. Affärsiden är densamma inom alla områden där Skanska 

bygger och det framgår väl lite av lydelsen ”vi utvecklar, bygger och 

underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta och resa i”. De 

orden passar in i princip hela det område där Skanska har verksamhet typ 

bostäder, vägar, industrier, hamnar, järnvägar, ledningar av olika slag och 

liknande. 
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Har Skanska alltid samma värderingar  

Ja det samma värderingar i alla anbud. Skanska kallar dem de sex teserna och 

strävar efter att få spridning av dem genom hela organisationen. De har funnits 

i ganska många år, Lennart Hell tror det handlar om cirka 10 år, och det tar tid 

att sprida dem och få alla i organisationen att arbeta efter dem. Nu känner 

Lennart Hell att Skanska har lyckats få alla medarbetare att känna att teserna 

stämmer och att Skanska jobbar efter dem. 

 

Hur motverkar man problem att få kalkylen att bli rätt? 

 Man kan säga att kalkylen är en kvalificerad gissning vad det kommer att 

kosta att utföra vad beställaren vill ha. Det han har uttryckt i 

förfrågningsunderlaget. För att ”gissa” rätt så gäller det att ha erfarna 

kalkylatorer som dels jobbar på väl grundad egen erfarenhet. När dem känner 

att den egna kunskapen inte räcker till så måste dem veta vem dem kan vända 

sig till, kolleger inom Skanska, leverantörer eller underentreprenörer, som har 

mer erfarenhet eller kunskap inom det området. Dessutom bör kalkylen utföras 

på ett sätt som gör att räknefel inte får förekomma och här har vi ju Skanska 

kalkylprogram SPIK som utför alla uträkningar, men det gäller att 

inmatningarna är riktiga. Då gäller det att kalkylatorerna är noggranna.  En 

annan viktig detalj är att kunna läsa förfrågningsunderlaget rätt både vad gäller 

det som är skrivet, saknas, är motstridigt eller tvetydigt. Allmänna 

bestämmelser, AB, reglerar mycket av detta bland annat genom att om 

motstridiga uppgifter förekommer i FFU har Skanska rätt att räkna med det 

billigaste och saknas det en uppgift så skall Skanska heller inte kalkylera med 

den.    

6.3.2 Resultat av intervjun med Ulf Sonesson på Trelleborgs Hamn 

Varför valde ni att utföra entreprenaden som totalentreprenad och inte 

exempelvis generalentreprenad? 

Vid en generalentreprenad måste byggherren gjort alla handlingar innan 

entreprenaden startar. Det var alltså en tidsvinst för vår del med 

totalentreprenaden. Vi ville hellre handla en funktion i detta fall. Vi bedömer 

även att entreprenörerna som kommer i fråga på en sådan här entreprenad kan 

tillskansa sig samma kompetens som vi hade behövt köpa, för att göra 

handlingar för en generalentreprenad. 

Vad är viktigt när man upprättar förfrågningsunderlaget? 

Administrativa föreskrifter och veta vad det är man vill ha utfört. 
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Eftersom det var en ganska stor entreprenad och ni var tvungna att 

annonsera ut det även utanför Sverige gjorde ni då någon bedömning av 

de som var intresserade? 

Man annonserar efter företag som skall uppfylla vissa kriterier byggherren satt 

upp. Därefter får alla som är intresserade och uppfyller kriterierna skicka in en 

presentation på sig själva, en så kallad prekvalificering. Därefter väljer 

byggherren ut ett antal som man angett tidigare, som får möjlighet att räkna på 

jobbet. 

Var det något speciellt i detta projekt som komplicerade upphandlingen? 

Det finns inte så många järnvägsklaffar i världen, och inte heller så många 

personer som varit med och konstruerat sådana. Detta var väl risken. 

Hur ni skall bedöma anbuden framgår ju av administrativa föreskrifter 

men det öppnar ju för subjektiva bedömningar. Hur gör ni för att 

bedöma dessa punkter? Vad är speciellt viktigt vid denna bedömning? Är 

det svårt att göra denna bedömning? 

De finns ju till för att den som betalar skall någorlunda själv kunna välja 

entreprenör. Med vissa entreprenörer vet man till exempel av erfarenhet att de 

inte kommer att klara av entreprenaden, alternativt att de kommer att förorsaka 

en mer problem än en annan. Hade där inte funnits subjektiva bedömningar, 

hade det kunnat bli hur fel som helst. 

Överklagades ert beslut? 

Det projektet överklagades inte. Annars är det stor risk för överklagande om 

man till exempel använder Skanska Teknik att göra förfrågningsunderlaget 

och sen handlar upp Skanska Anläggning att utföra entreprenaden. 

En kort beskrivning av Trelleborgs Hamns verksamheter 

Skandinaviens största Ro-Ro hamn, Sveriges näst största hamn vad gäller 

gods. Fyra färjelinjer med totalt 14 fartyg i reguljär trafik. Verksamhet 24 

timmar om dygnet. Två kombiterminaler för omlastning av trailer/container 

från järnväg till lastbil. Ett logistikcentrum, en liten oljehamn och en 

handelskaj för till exempel spannmål, skrot, gödning osv 

6.3.2.1 Analys av intervjuerna  

Ofta är det offentliga verk, kommunala bolag eller kommuner som Skanska 

utför arbete åt. Båda byggherrarna för projekten är offentliga. Det betyder att 

de måste följa lagen om offentlig upphandling.  

  Enligt Nordstrand och Revai (2008) så använder stora företag sig av 

specielltillverkade kalkylprogram (se sida 29 )Det är just vad Skanska gör. De 

använder sig av ett kalkylprogram som heter SPIK. Det fungerar så att ett nytt 

konto öppnas vid varje nytt projekt som Skanska kalkylerar på. I programmet 
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ligger det recept på olika färdiga lösningar. Skanska utser ofta en kalkylgrupp 

med folk som räknar ut anbudet. Gruppen består av bland annat kalkylatorn 

och den tilltänkta platschefen (se sida 29). Det skiljer inte så mycket mellan 

stora och små projekt. På små projekt krävs inte lika mycket personer vid 

kalkylberäkningarna. Sen används inte SPIK så ofta vid små projekt utan då 

kalkyleras det i excel.  

  Båda projekten är totalentreprenader vilket innebär att Skanska sköter all 

projektering och all samordning mellan underentreprenörerna som har 

behövts. Trelleborgs Hamn valde att ha en totalentreprenad då det underlättade 

för dem och det blev en tidsvinst för dem. Ett problem som kan uppstå vid 

totalentreprenad enligt Söderberg (2005) är att byggstarten kan bli försenad på 

grund av att bygglovet inte godkänns (se sida 10). Båda projekten har 

ersättningsform fast pris utan index. Vilket innebär att byggherrarna vet vad 

entreprenaden kommer att kosta. Om byggherrarna ska kunna veta vad 

kostnaden blir måste kalkylen vara väl skriven och sen får inga oförutsedda 

händelser uppstå (se sida 12). Om oförutsedda händelser uppstår så kommer 

kostnaden att bli dyrare än vad Skanska kalkylerat på. 

  Den viktigaste delen i förfrågningsunderlaget är de administrativa 

föreskrifterna. I de administrativa föreskrifterna hittar man bland annat 

spelreglerna för upphandlingen.  

  Upphandlingen var offentlig från början dock beskrev byggherren i annonsen 

exakt vilka kriterier han var ute efter. Intresserade entreprenörer fick sen 

skicka in en presentation av sitt företag. En så kallad prekvalificering . 

Byggherren valde sen ut ett par entreprenörer som skulle få räkna på 

upphandlingen. En upphandling kan vara både öppen och selektiv. Att den är 

öppen betyder att vem som helst för lämna i anbud. Vid en selektiv 

upphandling så bjuds entreprenörer in av byggherren (se sida 24). 

Upphandlingen i Trelleborg var öppen från början och sen blev den selektiv 

efter att entreprenörerna skickat in en beskrivning för sin entreprenör.  
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6.4 Presentation av projekten där intervjuerna gjordes  

Trelleborgs Hamn 

 
Karta över området i Trelleborgshamn (Trelleborgs Hamn) 

Projektet i Trelleborgs Hamn går ut på att bygga om färjeläge 8. Projektet 

ingår i Hamnens utbyggnad och effektivisering av hamnverksamheten . 

Ombyggnaden har fått namnet Vision 2005. Visionen går ut på att öka 

kapaciteten och servicegraden i Trelleborgs Hamn. I Vision 2005 ingår inte 

bara ombyggnaden av färjeläge 8 utan det omfattar också ett helt nytt färjeläge 

som får namnet färjeläge 9 och även färjeläge 7ska också byggas om för att 

öka hamnkapaciteten.  

  Bangården och uppmarschområde kommer att anpassas till de nya 

färjelägena. En ny kombiterminal kommer att anläggas nordost om de nya 

färjelägena och den befintliga avvecklas i västra delen av hamnen. Där den 

gamla kombiterminalen låg kommer det att anläggas en ny terminal. Vision 

2005 kommer att byggas ut i etapper. Kombiterminalens norra del är klar. 

Färjeläge 9 togs i drift hösten 2007. Ombyggnaden av färjeläge 8 kunde 

påbörjas när färjeläge 9 tagits i drift och trafiken flyttats från färjeläge 8 till 

färjeläge 9.   

  Det som ska göras på färjeläge 8 är att klaffläget ska flyttas österut mot 

bangården, och Östra inre piren ska avkortas och göras smalare. Färjeläget ska 

användas av tågfärjor. Därför ska färjeläget förses med en ny järnvägsklaff i 

kajplanet för så väl rälsbunden trafik samt hjulburna fordon. Järnvägsklaffen 

ska betjäna huvuddäck och för att betjäna övre däck ska de byggas en bilramp 

med klaff för andra fordon. Delar av bilrampen och bilklaffen från nuvarande 
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färjeläge 8 kommer att återanvändas för detta ändamål. Färjeläget skall 

utrustas med el, bunkringsanordning för färskvatten.   

delar av gamla färjeläge 8 under rivningen

färjeläge 8 efter ombyggnad 

 

  Bygget annonserades ut i EU under sommaren 2006. Anbud lämnades i 

november 2006 och upphandlingen blev klar i maj 2007. Entreprenadsumman 

är cirka 170 miljoner kronor med två optioner på cirka åtta respektive 20 

miljoner varav den på 20 miljoner beställdes cirka två månader efter 

byggstarten. Entreprenadformen är totalentreprenad och byggtiden var hösten 

2007 till hösten 2009.  
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Malmö Hamn 

Översiktlig beskrivning av projektet och entreprenadens omfattning. 

 
Karta över Malmö Hamn (Gulasidorna) 

  Projektet går ut på att kommunen vill anlägga nya terminaler för Copenhagen 

Malmö Port AB (CMP) på markområdet i Norra hamnen i Malmö. Den 

befintliga CMPs roroterminal i Nyhamnen och befintlig containerterminal i 

Frihamnen, ska flyttas till nya roro- och containerterminal i Norra hamnen. 

Verksamheten ska kunna fortgå som vanligt under entreprenadtiden och 

övergången ska gå obehindrat efter att entreprenadtiden är över. Befintlig 

containerkran ska flyttas från Frihamnen till den nya containerkajen i Norra 

hamnen. Marken för den nya roro- och containerterminalen i Norra hamnen 

har tillkommit genom etappvis utfyllnad under perioden 1990-2004. Efter 

2004 har alla massor från Citytunnelbygget i Malmö tippats här. Det 

tillkommer också en kombiterminal för omlastning från järnväg till färja och 

därför ingår även komplettering av järnvägen i projektet.  

  Angöring till området för fordonstrafik ska ske via Lappögatan och för 

järnvägstrafik via spårområdet norr om Lappögatan. Projektet berör tre 

separata områden, de nuvarande hamnterminalerna för roro-trafik och 

containerhantering och styckegods (Frihamnen), vattenområdet väster om 

industrihamnen samt det nya hamnorådet. Hamndelen är delvis belägen inom 

klassade skyddsområden enligt ISPS (International Shipping and Port 

Security). Vilket innebär att innan man får beträdda området ska en anmälan 
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till Port Security. De kan utföra legitimationskontroll och behörighetskontroll 

och det kan ske slumpmässigt inom hamnområdet. Alla godsleveranser ska ett 

dygn i förväg aviseras och det råder fotograferingsförbud inom området. Dock 

är det tillåtet att göra dokumentering för anbudsräkning och entreprenadarbete.  

  Entreprenadsumma cirka 850 miljoner. Entreprenadform är även här 

totalentreprenad och byggtiden är två år, våren 2009 till våren 2011. 

6.5 Beskrivning av förfrågningsunderlag Trelleborgs Hamn 

Förfrågningsunderlaget består av olika delar som är: 

 Ritningar 

 Beskrivningar 

 Administrativa föreskrifter 

 Övriga dokument 

6.5.1 Ritningar 

Förfrågningsunderlaget till Trelleborgs Hamn innehåller ritningar på både det 

nya färjeläget och även ritningar över befintliga anläggningar. Se bilaga A. 

Ritningarna till nya färjeläget är K-ritningar vilket innebär att de upprättats av 

en byggnadskonstruktör.  

   

  Översiktplan över området  
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6.5.2 Beskrivning 

 Beskrivningen består av tre delar som är: 

 En teknisk beskrivning 

 En teknisk beskrivning för elen  

 En fährroutenstandard 

6.5.2.1  Tekniska beskrivningen 

Den tekniska beskrivningen består av 10 kapitel.  

Första kapitlet är en översiktlig beskrivning av entreprenaden. Här beskrivs: 

 Anläggningar där finns det beskrivet vad som ska göras. Var det nya 

färjeläget ska placeras i förhållande till de befintliga färjelägena, sen 

går det att läsa vad som händer med det befintliga färjeläget som ligger 

där det nya ska anläggas. Det kommer att rivas men materialet kommer 

att återanvändas i befintligt skick eller i moderniserat skick om så 

behövs. 

Andra kapitlet beskriver omgivningsförutsättningar. Här beskrivs bland annat: 

 Allmänt där det står om miljödomen och vad den gäller för. Den har 

blivit utfärdad av miljödomstolen i Växjö och beskriver villkoren för 

entreprenören och att anläggningen ska dimensioneras och utformas så 

den passar klimatet i Trelleborgs Hamn. 

 Geotekniska och miljögeotekniska undersökningar här står det var det 

går att hitta dokumenten från den geotekniska undersökningen . 

 Vattenstånd här står det beskrivit vattenståndsvariationer som råder i 

Trelleborgs Hamn.  

Tredje kapitlet beskriver normer och bestämmelser som gäller för projektet. 

Fjärde kapitlet beskriver belastningsförutsättningar. Här finns bland annat 

beskrivet: 

 Generellt för laster som anläggningarna kan bli utsatta för till exempel 

axellast från en gaffeltruck.  

 Kajer inklusive pollare och fendrar. Här finns beskrivet vilka olika 

laster de kan bli utsatta för i vertikalt, horisontell led och övriga laster.  
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 Kör- och uppställningsplaner, vilka laster som kommer att påverka dem.  

Femte kapitlet beskriver projektering, material, utförande och kontroll här 

finns beskrivet till exempel: 

 Allmänna anvisningar här står det vad som ingår i entreprenaden och 

vad entreprenören förväntas uträtta.  Se erforderlig beskrivning av 

entreprenaden på sida 43.  

 Geokonstruktioner och markarbete som bland annat innefattar  

o Schakt  

o Fyllningar 

o Grundläggning 

o Muddring 

 Betongkonstruktioner förklarar hur de ska utföras, beräknas och 

kontrolleras.  

 Stålkonstruktioner här beskrivs hur de ska utföras, beräknas och 

kontrolleras.   

Sjätte kapitlet beskriver kontrollerna ska utföras. Bland annat ska spårlägena 

och spårvidderna mätas in och kontroller av elanläggningarna ska utföras. 

Sjunde kapitlet förklarar all rivning inklusive kvittblivning. Det förklaras 

också i detta kapitel hur rivningen ska gå till då det finns en del kriterier som 

ska uppfyllas bland annat får inte rivningen damma för mycket och 

restprodukterna ska sorteras. 

Kapitel åtta beskriver provkörning och driftsättning. 

Kapitel nio beskriver dokumentationen vad den ska omfatta. Den ska bland 

annat innehålla: 

 Relationsritningar över alla konstruktioner  

 Relationsritningar över alla installationer 

 Intyg över CE-märkning 

Kapitel tio beskriver övriga parametrar som i detta fall beskriver att 

beställaren skall ges tillfälle att godkänna styrfunktioner till klaffar etc.  
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6.5.2.2 Tekniska el- beskrivning 

Den tekniska el- beskrivningen innehåller tio sidor och här går det att hitta 

bland annat en beskrivning över el och telesystem, vilka föreskrifter som 

gäller, vilka olika elkraftsystem som entreprenaden omfattar, olika 

transportsystem som till exempel hissystem och till slut styr och 

övervakningssystem.  

6.5.2.3  Fährroutenstandard 

Den sista delen av beskrivningsdelen är fährroutenstandard. Den innehåller 

standarder för utformningen av anslutande järnvägsspår och övriga klaffar. 

Detta eftersom det är viktigt i och med att det utformas för tågfärjor mellan 

Trelleborg och Tyskland och då måste det vara samma geometri på spåren 

både i Tyskland och i Trelleborg. 

6.5.3 Administrativa föreskrifterna 

De administrativa föreskrifterna innehåller 28 sidor och en bilaga med 

anbudsinfodran. Det första i de administrativa föreskrifterna är allmän 

orientering (AFA) här går det att läsa bland annat vem som är: 

 Byggherre: Trelleborgs Hamn AB 

 Beställare: Trelleborgs Hamn AB 

Orientering av projektet: 

 Översiktlig information om objekt 

 Objektets läge 

Upphandlingsföreskrifterna (AFB). 

 Upphandlingsförfarande: upphandling sker som en förhandlad 

upphandling 

 Entreprenadform: Totalentreprenad 

 Ersättningsform: Fast pris utan indexreglering 

 Förutsättningar för upphandlingen som bland annat är: 

o Miljödom 

o Tillstånd från banverket 

o Färdigställande av färjeläge 9 

Förfrågningsunderlaget: 

 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag. Det sänds ut till utvalda 

prekvalificerade anbudsgivare 



 

 

 

52 

Avsnitt tre i upphandlingsföreskrifterna handlar om anbudsgivningen.  

 Anbuds form och innehåll 

 Huvudanbud 

 Komplettering till anbud 

 Värderingsgrunder för anbud här går det att hitta hur byggherren ska 

värdera anbuden som kommer in de värderas efter följande parametrar 

o Pris – 70 %  

o Genomförandebeskrivning och organisation – 20 % 

o Referensobjekt– 5 % 

o Miljö- och kvalitetskontroll – 5 % 

Entreprenadföreskrifterna (AFD).  

 Omfattning 

 Kontraktsupphandling 

 Arbetsområde här går det att läsa om bland annat: 

o Arbetsområdes gränser 

o Syn före påbörjande av arbete 

Stycket efter omfattningen i entreprenadföreskrifter. 

 Kvalitetsangivelser 

 Underentreprenörer 

 Ändring och tilläggsarbete 

Entreprenadföreskrifterna.  

 Ombud med flera under entreprenadtiden 

 Entreprenörens ombud 

 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda här finns det 

beskrivningar på bland annat: 

o Ansvarig arbetsledare 

 Kvalitetssäkring här går det att läsa om: 

o Trelleborgs Hamns AB kvalitetssäkring 

o Entreprenörens kvalitetsansvarig 

o Kvalitetsplan 

Fjärde stycket i AFD handlar om tider.  

 Tidplanen ska utformas 

 Igångsättningstid 
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 Garantitid 

Femte stycket i AFD handlar om ansvar, där går det att läsa om: 

 Vite 

 Ansvar för tredje man 

 Försäkring 

 Ansvar vid brandskydd 

Sjätte stycket i AFD handlar om ekonomi. 

 Ersättning i detta avsnitt går det att läsa om  

o Ersättning för ändring och tilläggsarbete 

o Ersättning för reglerbara mängder 

I sjunde kapitlet går det att läsa om hur besiktningen av projektet ska gå till. 

 Förbesiktning 

 Slutbesiktning 

 Miljöbesiktning 

 Garantibesiktning 

Efter AFD kapitlet kommer allmänna hjälpmedel (AFH). Första stycket i detta 

kapitel handlar om placering av allmänna hjälpmedel.  

 Placeringsritningar ska upprättas av entreprenören. 

 Bodar 

 Tillfällig väg och plan 

Efter allmänna hjälpmedel kapitlet kommer allmänna arbeten (AFJ).  

 Vakthållning 

 Bullerskydd 

 Renhållning 

6.5.4 Övriga dokument 

  Övriga dokument i förfrågningsunderlaget: 

 Miljödomar  

 Geoteknisk rapport 

 Damangereport (rapport för befintlig skada som skall repareras i 

entreprenaden) 

 Miljöinvesteringar 
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 Turlistor för färjorna (detta för att normal trafik i hamnen inte får störas) 

6.6 Beskrivning av förfrågningsunderlaget Malmö Hamn 

Förfrågningsunderlaget består av olika delar som är 

 Ritningar 

 Beskrivningar 

 Administrativa föreskrifter 

 Övriga dokument 

6.6.1 Ritningar 

Ritningarna i indelade i A-, P-, K-,M- och E ritningar. Vilket innebär att 

förfrågningsunderlaget innehåller arkitektritningar, översiktsplaner, 

konstruktionsritningar, markritningar och el och teleritningar. Se bilaga B. 

hamnen.  

Fasadritningar verkstad Malmöhamn 
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6.6.2 Beskrivningar 
Beskrivningen består av två delar vilka är  

 En beskrivning för anläggningar  

 En beskrivning för byggnaderna 

6.6.2.1 Beskrivning för anläggningar 
Beskrivningen för anläggningarna består av åtta kapitel som beskriver allt som 

rör anläggningarna i projektet. 

  Det första kapitlet i beskrivningen för anläggningarna handlar om 

omfattningen av entreprenaden i det kapitlet finns bland annat en allmän 

beskrivning av: 

 Entreprenaden, 

  Kajer och pirar 

 Hanterings och trafikytor 

 Byggnader 

Andra kapitlet handlar om allmänna förutsättningar. Här finns det 

underrubriker som handlar om bland annat: 

 Resurser som tillhandhålls av totalentreprenören. Under den rubriken 

går det att läsa vilka resurser som totalentreprenören får tillhandahållen 

bland annat: 

o Höjd och koordinatsystem 

o Arbetshamn 

o Sakvaror 

 Utförda undersökningar och utredningar.  

o Geoteknik 

o Vattenstånd 

o Bottennivåer 

 Projekteringsanvisningar. I detta avsnitt går det att läsa om att 

totalentreprenören ska utföra all projektering själv och det ska vara 

gjord så det kan lämnas in i samband med anbudet.  

 Krav på material av varor.  

 Ett avsnitt handlar om rapporteringen. I detta avsnitt finns det beskrivet 

hur de olika rapporteringarna ska gå till som till exempel: 

o Månadsrapportering 

o Årlig rapportering 

Tredje kapitlet handlar om muddring och tippning av muddermassor. I detta 

kapitel finns det underrubriker som till exempel handlar om: 
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 Krav under utförandet av muddring och tippning 

 Krav på färdigställande av muddringsarbete 

Fjärde kapitlet handlar om kajer och pirar. Detta kapitel beskriver bland 

annat: 

 Medgällande dokument där finns det beskrivet vilka olika krav som ska 

följas vid projekteringen 

 Konstruktionsredovisningar här finns det beskrivet bland annat: 

o Sammanställningsritning 

o Konstruktionsberäkningar 

o Underhållsplaner 

 Miljöklass är ett avsnitt som handlar om vilka olika miljöklasser som 

materialet ska ha som ska användas i kajerna och pirerna.  

Femte kapitlet handlar om rampsystem till fartyg. Här finns det beskrivet 

bland annat: 

 Konstruktionsberäkningar hur de ska gå till  

 Teknisk livslängd  

 Grundläggning av rampsystem 

Sjätte kapitlet handlar om hur flytten av den spårbundna containerkranen ska 

gå till.  

Sjunde kapitlet handlar om allt markarbete som ska utföras. Där finns det 

bland annat beskrivet: 

 Marköverbyggnad där det beskrivs bland annat: 

o Allmänna förutsättningar som gäller 

 Konstruktioner i mark fundament med mera. Detta avsnitt handlar om 

till exempel  

o Allmänna förutsättningar 

o Materialkrav 

o Materialskiljande lager 

  Trafik/Väg- och ytmarkeringar/Vägmärken här finns det beskrivningar 

på bland annat: 

o Trafiklösningar  

o Väg och ytmarkeringar 

o Vägmärken  
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Åttonde kapitlet handlar om el- och telesystem. Där finns beskrivet bland 

annat: 

 Förarbetet som ska göras som är till exempel: 

o Inmätning av el- och teleinstallationer 

o Utsättning för el- och teleinstallationer 

o Flyttning, demontering och rivning  

 El och kanalisationssystem  

 Elkraftsystem  

6.6.2.2 Beskrivning byggnaderna 

Beskrivningen för byggnaderna består av åtta kapitel som behandlar allt som 

rör byggnaderna. 

  Första kapitlet handlar om allmänna förutsättningar.  

 Beskrivning av byggnaderna 

 Gällande lagar, normer, förordningar och handböcker 

 Anslutning av olika medier 

 Utformning av handlingar och beräkningar 

Andra kapitlet handlar om undergrund, underbyggnad, skyddande lager i mark 

och stödkonstruktion 

 topografiskt förhållande 

 Geotekniskt förhållande 

 Schakt här finns beskrivning på två olika typer av schakt vilket är: 

o Jordschakt för väg, plan 

o Jordschakt för vegetationsyta  

 Grundläggning här står det hur grundläggningen ska gå till och vilka 

parmetrar som är extra viktiga vid grundläggningen 

Tredje kapitlet handlar om bärverk och . 

 Bärverk i husstomme som innebär bland annat: 

o Allmänt belastningsförutsättningar som betyder exempel vis 

gällande bestämmelser, beräkningar 

o Stomme allmänt som beskriver bland annat hur de olika 

byggnaderna ska utföras så som verkstadsbyggnader, 

personalbyggnader och gatebyggnader 

  



 

 

 

58 

Fjärde kapitlet beskriver överbyggnader och anläggningskonstruktioner.  

 Fukt och fuktisolering här beskrivs hur isolering och liknande ska väljas 

ut.  

 Planteringsytor  

 Fristående toalettbyggnad här beskrivs hur de olika toalettbyggnaderna 

ska utföras. 

Femte kapitlet handlar om rumsbildande byggdelar, huskompletteringar, 

ytskikt och rumskompletteringar.  

  Sjätte kapitlet beskriver VA, VVS, kyl och processmediesystem. Här finns 

beskrivet var någonstans det ska installeras och omfattningen. 

  Sjunde kapitlet beskriver El- och telesystem. Beskrivningen förklarar var det 

ska installeras och omfattningen. Vilka dokument som är styrande beskrivs 

också bland annat är boverkets byggregler styrande.  

  Åttonde kapitlet beskriver transportsystem med mera. Här finns bland annat 

beskrivningar på: 

 Hissystem omfattningen och styrande dokument 

 

6.6.3 Administrativa föreskrifter 

 De administrativa föreskrifterna består av 40 sidor. De administrativa 

föreskrifterna börjar med en allmän orientering (AFA).  

 Byggherre: Malmö kommun c/o Copenhagen Malmö Port AB 

 Beställare Malmö Hamn: Malmö kommun c/o Copenhagen Malmö Port 

AB 

Efter den allmänna orienteringen kommer en översiktlig information om 

projektet: 

 Nuvarande hamnområde 

 Det nya hamnområdet 

 Objektets läge 

Efter den allmänna orienteringen kommer upphandlingsföreskrifter (AFB). 

Första avsnittet i AFB handlar om former med mera för upphandlingen.  

 Upphandlingsförfarande: Upphandlingen sker genom förhandlad 

upphandling. Anbud kan dock komma att antas utan föregående 

förhandling 

 Entreprenadform: Totalentreprenad 

 Ersättningsform: Fast pris utan indexreglering 
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Andra stycket i AFB handlar om förfrågningsunderlag. Tillhandahållande av 

förfrågningsunderlag 

 Förteckning över förfrågningsunderlag 

 Kompletterande av förfrågningsunderlag 

Tredje avsnittet i AFB handlar om anbudsgivningen. 

 Anbuds form och innehåll 

 Huvudanbud 

 Anbudets giltighetstid 

 Anbudsöppning 

 Värderingsgrunder vid av anbud 

Efter AFB kapitlet kommer entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad 

(AFD). 

 Omfattning 

 Kontraktshandling 

 Arbetsområde 

o Arbetsområdets gränser 

o Syn före påbörjade av arbete 

Efter omfattningen i AFD går det att hitta utförande  

 Kvalitetsangivelser  

 Ändring och tilläggsarbete 

 Underentreprenörer 

Tredje avsnittet i AFD handlar om organisation. 

 Ombud med flera under entreprenadtiden 

 Entreprenörens ombud 

 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda här finns det 

beskrivningar på bland annat: 

o Ansvarig arbetsledare 

Avsnitt fyra i AFD handlar om tiden så som till exempel: 

 Tidplan 

 Igångsättningstid 

 Garantitid 

Femte avsnittet i AFD handlar om ansvar. 



 

 

 

60 

 Vite 

 Ansvar för tredje man 

 Försäkring 

 Ansvar för brandskydd 

Sjätte avsnittet handlar om ekonomin . 

 Ersättning här går det att läsa om bland annat 

o Ersättning för ändring och tilläggsarbete 

Sjunde avsnittet handlar om vilka besiktningar som ska göras bland annat ska 

det utföras dessa besiktningar: 

 Entreprenadbesiktningar 

o Slutbesiktning  

Åttonde och nionde avsnittet i AFD handlar om hävning och tvist.  

Efter kapitel AFD kommer ett kapitel och allmänna hjälpmedel (AFH). 

 Kontorsbod för beställare 

 Tillfällig el och VA försörjning 

 Mätutrustning 

Efter kapitel AFH kommer kapitlet om allmänna arbeten (AFJ) . 

 Transporter 

 Vakthållning 

 Dammskydd 

6.6.4 Övriga dokument 

Förfrågningsunderlaget innehåller också en terrängmodell och en beskrivning 

hur terrängmodellen tagits fram och vem som tagit fram den. Det finns också 

beskrivet hur mätningen utförts. Ett kapitel handlar om primär databearbetning 

och hur det går till här förklaras bland annat vad GPS mätning är och hur det 

fungerar. Sen finns det också beskrivet lite om allmän höjddata, ortofoto och 

delevery information i terrängmodellen.  

   Det ingår också en beskrivning på den geotekniska undersökningen i 

förfrågningsunderlaget. Den består av sju sidor och där finns beskrivet vilka 

undersökningar som gjorts, geotekniska förutsättningar för de olika arbetena 

som ska utföras etc.  

  Sen finns där beskrivningar som beskriver flyttningar som ska ske i hamnen, 

säkerhetsföreskrifter där det står om bland annat om trafikregler, 
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miljödokument ingår också i förfrågningsunderlaget bland annat ingår det en 

avfallshanteringsplan. 

6.7 Analys av förfrågningsunderlagen 

Båda förfrågningsunderlagen innehåller beskrivning, ritningar och 

administrativa föreskrifter. Det är något som alla förfrågningsunderlag 

innehåller på ett eller annat sätt. Förfrågningsunderlaget till projektet i 

Trelleborgs Hamn innehöll endast K-ritningar då det ofta inte ingår andra 

ritningar i ett anläggningsprojekt. Ofta finns det inte olika kategorier till 

ritningar i anläggningsprojekt.  

  Beskrivningarna i de olika projekten skilde sig en hel del ifrån varandra. I 

projektet i Trelleborgs Hamn beskrevs bland annat tillåtna toleranser och 

normer (se sida 18). Beskrivningen för Malmö Hamn beskrev både 

anläggningarna och byggnaderna. Båda projektens beskrivningar innehöll en 

kort beskrivning av vad byggena skulle gå ut på så att entreprenörerna skulle 

få en lite överblick av vad som skulle göras. Det är också beskrivningen av 

projekten som ligger till grund för kalkylen (se sida 18).  

  De administrativa föreskrifterna är utformade på samma sätt då utformningen 

av dessa grundar sig på AF AMA 98. Det finns dock en nyare upplaga av AF 

AMA men förfrågningsunderlagen är skrivna innan 2007 då AMA AF 

uppdaterades. I AF AMA står det beskrivet vad de olika kapitlen i 

administrativa föreskrifter ska innehålla och hur de är indelade (se sida 20). I 

och med att de administrativa föreskrifterna utformas enligt AF AMA så ser 

de likadana ut i de båda projekten. De beskriver också nästan samma saker 

som det går att läsa i beskrivningen av de administrativa föreskrifterna här 

ovanför.  

6.8 Beskrivning av Anbudet till Trelleborgs Hamn 

Anbudsskrivelse som lämnades in från Skanska till Trelleborgs Hamn börjar 

med att Skanska erbjuder sig att i enlighet med det som beskrivits 

administrativa föreskrifter upphandlingsföreskrifter, samt tilläggsskrivelser 

utföra entreprenaden.  

  Efter det kommer ett stycke om värden där de skriver att de vill uppfattas 

som: 

 Engagerade 

 Kompetenta 

 Pålitliga 

  Skanskas värderingar nämns i näst avsnitt. Deras värderingar är: 

 De är öppna, ärliga och lyhörda 

 De hjälper varandra 
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 De tar ansvar 

 De utvecklas ständigt 

 De är lönsamma 

 De är engagerade 

Affärsiden beskrivs i avsnittet efter värderingarna. Skanskas affärside är: 

”att de utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att 

bo, arbete och resa i”. Skanskas vision förklaras efter affärsiden. Visionen 

lyder:” Skanska vill bli en förebild inom svenskt näringsliv”. 

Efter visions stycke kommer ett stycke om kvalitet/miljö/arbetsmiljö. Här 

finns beskrivet bland annat: 

 Hur de uppnår totalkvalitet och skapar mervärde för deras kunder 

genom att använda ledningssystemet ”Vårt sätt att arbeta”. Vårt sätt att 

arbeta skapar förutsättningar för en trygg och säker färd genom 

projektet avseende tid, ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö både för 

kunder och medarbetare.  

 Skanska var det första av Sveriges rikstäckande byggbolag som 

miljöcertifierade sin verksamhet i enlighet med ISO 14001. 

 Alla Skanskas medarbetare är miljöutbildade utöver dem finns det 

specialister så kallade KMA (Kvalitet, miljö och arbetsmiljö) 

samordnare vars uppgift är att stödja projekten.  

  Efter stycket om kvalitet/miljö/arbetsmiljö kommer stycket om vilken 

kostnad Skanska erbjuder sig att göra jobbet för. Kostnaderna är: 

 Totala summan är 169 800 000 kronor i denna summa ingår reprationer 

av kajen mellan färjeläge sju och färjeläge åtta med en summa av: 

o 475 000 kronor 

o 7 100 000 kronor tillägg för option 1 passagerarterminal 

o 22 600 000 kronor för option 2 bilramp med klaff för färjors 

sidoportar 

Det finns också en bilaga till kostnaden som beskriver hur de tänkt genomföra 

projektet och vilka ingående material samt kvalité’ på inbyggt material som de 

har beräknat att använda i projektet. Det finns en kort beskrivning till varför 

Skanska valt att ha en järnvägsklaff och med ledad spetsklaff. För en längre 

beskrivning till varför de valt att ha det hänvisar dem till bilagan 

genomförandebeskrivning. Det finns också: 

 En beskrivning på beräkning av tilläggsersättning  

 Hur mycket yrkesarbetarna kostar i timpris 
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 En förklaring till att anbudet förutsätter att stålkonstruktioner och 

armering indexregleras enligt E 85 littera med oktober 2006 som 

basmånad.  

 Vilka mängder som kommer behövas förklaras också 

Vem som kommer att ingå i arbetsledningen finns sen beskrivet. 

Arbetsledningen kommer bestå av: 

 Distriktschef 

 Projektledare 

 Produktionschef som också är kvalitets, brandskydds, och miljöansvarig 

Sen ingår det också: 

 Mättekniker 

 En samordningsansvarig med stålkonstruktioner 

 En som sköter projekteringen av grundläggningen 

Alla de personernas CV bifogades också i anbudet.  

Nästa stycke handlar om underentreprenörer/konsulter. Där står det att de 

kommer att anlita underentreprenörer till bland annat stål, muddrings och 

undervattensarbete. Referensobjekt och en tidplan finns också bifogat i 

anbudet. Det finns också ett stycke med olika förtydliganden som bland annat: 

 Att de i anbudet har förutsatt att de fria hamn och varuavgifter 

 Att avkörningsskydd ska utföras på liknande sätt som vid tidigare 

utförda entreprenader i Trelleborgs Hamn.  

 Att eventuella förorenade massor ska regleras separat  

Det sista som finns skrivet i anbudet är ett stycke med övrigt. Där står det hur 

länge Skanskas anbud är bindande vilket är i 30 dagar och var byggherren kan 

vända sig om de har frågor angående anbudet.  

 

6.9 Beskrivning av Organisationsplan till Malmö Hamn 

Organisationsplanen beskriver vad de olika personerna i projektorganisationen 

har för roller i projektet och vad de har för ansvar för olika saker som ska 

göras. Skanskas projektorganisation i Malmö Hamn består av: 

Distriktschef 

Hans ansvar består av bland annat: 

 Frågor om juridik, kontrakt, personal och ekonomi för DC-enheten. 

 Ansvarsförsäkringsfrågor 



 

 

 

64 

 Kreditsäkerhet och säkerhet till kund 

 Startmöte kalkyl 

Hans befogenheter är bland annat: 

 Ombud för projektet 

 Lämna anbud och skriva under kontrakt upp till 25 miljoner SEK 

 Delegera ansvar och befogenheter till underställd personal 

 Inköp och avtal upp till 10 miljon SEK 

Anbudsingenjör 

Hans arbetsuppgifter består av bland annat: 

 Förbereda startmöte kalkyl 

 Upprätta och revidera kalkyler 

 Upprätta riskanalys i kalkylskede 

 Bistå Projektchefen och produktionschefen med upprättande och revidering 

av projektplan 

Samordningsansvarig Skanska Hus 

Hans ansvar är: 

 Att på uppdrag av Skanska Hus driva samordningsfrågor mellan de två 

projekten 

Hans arbetsuppgifter är: 

 Deltaga i byggmöten 

 Samordna tidplaner och arbeten mellan projekten 

Projektchef 

Hans ansvar är bland annat: 

 Projektets ekonomi, kvalitet, miljö och tid gentemot distriktschefen 

 Produktionsförberedelser 

 Uppföljning 

 Organisation 

Hans arbetsuppgifter består av bland annat: 

 Upprättar betalningsplan 

 Upprättar produktionsbudget tillsammans med produktionschefen 

 Ekonomiska avstämningar och prognoser 

 Upprättar inköps- och materialleveransplan 

Produktionschef 

Hans ansvar är bland annat: 

 Gentemot Distriktschefen för ekonomi, kvalitet, miljö, tid, arbetsmiljö och 

samordning under produktionsstyrnings- och överlämnandefasen 
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 Produktionsledning 

 KMA-styrning enligt projektplanen. Ansvarar för Kvalitet, miljö och 

arbetsmiljö i projektet 

 Löpande kontakt med kund 

Hans arbetsuppgifter består av bland annat: 

 Upprättar produktionsbudget tillsammans med Distriktschefen 

 Upprättar projektplan tillsammans med Distriktschefen 

 Upprättar kontrollprogram 

 Samordning och kontroll av underentreprenörer 

Projektingenjör 

 Projektingenjören delegeras arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter av 

Projektchefen fortlöpande under projektets gång. Projektingenjören ska på 

detta sätt bistå både Projektchefen och Produktionschefen med olika 

projektspecifika uppgifter, där huvudparten har en administrativ karaktär. 

Arbetsledare 

 Arbetsledaren har till uppgift att direkt bistå produktionschefen vad det 

beträffar det direkta arbetet på arbetsplatsen, således är hans uppgifter av 

en direkt arbetsledande karaktär. Det är också produktionschefen som 

tilldelar honom hans arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. 

Mätingenjör 

Hans ansvar är: 

 Relationshandlingar 

 Mätutrustning 

Hans arbetsuppgifter är: 

 Utsättning 

 Inmätning 

 Framtagande av relationshandlingar 

Produktionschef, asfaltbeläggningar 

 Produktionschef asfaltbeläggningar ansvarar för Kvalitet, miljö och 

arbetsmiljö samt ekonomi med avseende på de bitumenbundna 

beläggningarna i projektet, såväl mot Skanska Väg som mot Malmö 

gatukontor. 

 

Avdelningens kvalitet-, miljö- och arbetsmiljösamordnare: 

Deras ansvar är:  

 Avdelningens kvalitet-, miljö- och arbetsmiljösystems vidmakthållande och 

utveckling. Kvalitets- och miljöansvarig för ledningssystemet på Division 

Syd -Region Väg. 
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 Samordning och planering av avdelningens interna revisioner. 

Sen finns det tillgänglig special kompetens som till exempel geotekniker. Det 

finns också beskrivet vilka referensobjekt som Skanska hänvisar till i anbudet. 

Det finns också beskrivet produktionskapacitet beskrivet i 

organisationsplanen. Det ingår också bifogade CV för distriktschefen, 

samordningsansvarig för Skanska Hus, produktionschefen, projektchefen, 

produktionschefen för asfalt och mätingenjören.   

6.10 Jämförelse mellan de två projekten  

De båda projekten är offentliga så därför har byggherrarna följt LOU vid 

upphandlingarna. Det betyder att projekten har annonserats ut och det har varit 

en öppen upphandling så vilket företag som helst har kunnat lägga anbud på 

projektet. Båda anbuden på projekten överskrider tröskelvärdet och därför har 

både LOU och de internationella reglerna följts i och med att anbuden 

överskrider de 48 000 000 kronorna som tröskelvärdet ligger på.  

  Projekten är olika stora då projektet i Trelleborgs Hamn bara har en 

entreprenadsumma på 170 miljoner medan projekt i Malmö Hamn har en 

entreprenadsumma på 850 miljoner. Entreprenadtiden är lika lång i de båda 

fallen så i Malmö hamn som är ett mycket större projekt så behövs där mer 

folk som jobbar på projektet så det kan bli klart i tid. Det går också att se i 

anbudshandlingar hur arbetsledningen på projektet i Trelleborgs Hamn 

kommer att se ut. Tittar man sen på organisationsplanen för Malmö hamn så 

går det att se att det är fler folk som kommer jobba på projektet i Malmö 

jämfört med det i Trelleborgs Hamn. I Malmö Hamn kommer att finnas en 

projektingenjör som det inte ingår i projektet i Trelleborgs Hamn. Där 

kommer också att finnas en anbudsingenjör som inte finns i projektet i 

Trelleborg. I och med att där även är en person som sköter samordningen 

mellan Skanska Hus och Skanska väg och anläggning.  

  Förfrågningsunderlaget ser inte helt olika ut på de båda projekten. I 

förfrågningsunderlaget till Trelleborgshamn ingår bland annat en teknisk 

beskrivning vilket det inte ingår i förfrågningsunderlaget till Malmö Hamn 

utan där är en så kallad rambeskrivning. Ritningarna till Trelleborgs Hamn är 

endast konstruktionsritningar eller K-ritningar som det kallas i 

förfrågningsunderlaget medan i Malmö Hamn finns arkitektritningar, 

konstruktionsritningar, el-ritningar etc. Att det skiljer så mycket i vad 

förfrågningsunderlaget innehåller har att göra med vad byggherren kräver och 

hur projekten ser ut. I projektet i Malmö hamn är där en hel del byggnader 

som ska byggas så därför behövs det arkitektritningar. Då det inte ska byggas 

och dras så mycket ny el så behövs det verken A-ritningar eller E-ritningar. De 

administrativa föreskrifterna innehåller på ett ungefär samma saker i de båda 

projekten. Malmö Hamns administrativa föreskrifter har fler sidor än de 
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administrativa föreskrifterna till Trelleborgs Hamn. Detta kan bero på att 

Malmö Hamns projekt är mycket större än det i Trelleborgs Hamn. Båda de 

administrativa föreskrifter börjar med en allmän orientering där det bland 

annat står vem som är byggherre, beställare och projektör. Sen kommer det en 

kort beskrivning av båda projekten i de administrativa föreskrifterna.  

  Båda byggherrarna har bestämt att projekten ska vara totalentreprenader då 

det är det bästa sättet att utföra så stora projekt som detta är. Det är lättare för 

byggherrarna att ha en totalentreprenad då de slipper organisera ihop alla 

entreprenörer, det är nu Skanskas roll att organisera underentreprenörerna. På 

båda projekten har Skanska också ansvar för både funktion och konstruktion 

inom de ramar som beskrivits i förfrågningsunderlaget.  

  Anbudsprocessen ser på ett ungefär lika ut då Skanska använder sig av 

nästan samma process vilket projekt det än rör. Det är dock svårt att se hur de 

tänkt sig i Malmö Hamn då det saknas en riktigt anbudsskrivelse så som den 

som jag fått se från Trelleborgs Hamn. Men Skanska har samma värderingar 

vilket projekt det än rör sig om. Affärside’ och vision har de också samma då 

det gäller hela Skanska och inte bara projektet i Trelleborgs Hamn. Båda 

projekten använder sig också av ledningssystemet ”Vårt sätt att arbeta” så i 

Kvalitet/Miljö/Arbetsmiljö har de också ungefär samma värderingar. Det 

första som skiljer anbudsskrivelserna åt är kostnaden då det inte har samma 

kostnad och därför skiljer de sig åt där och i bilagorna som tillhör kostnaden 

den så kallade genomförandebeskrivningen. Arbetsledningen skiljer sig också 

åt då det kommer arbeta fler folk på projektet i Malmö Hamn och det går det 

att se även om ingen anbudsskrivelse finns tillgänglig. Då det finns en 

organisationsplan tillgänglig och där finns det beskrivet vilka olika personer 

som kommer finns i arbetsledningen. I Trelleborgs arbetsledning består av tre 

personer medans Malmös arbetsledning består av åtta personer. En annan 

olikhet i arbetsledningen är att i Malmö Hamn finns det en samordnare för 

Skanska Hus då det ska byggas en del byggnader i Malmö så behövs det en 

samordnare som kan planera tillsammans med anläggningssidan när 

byggnader kan börja byggas och liknande. Då entreprenaden i Trelleborgs 

Hamn inte består av några byggnader behövs ingen samordnare i det projektet. 

Där finns i stället en samordnare som ska samordna kommunikationen mellan 

Stålkonstruktioner och Skanska då entreprenaden i Trelleborgs Hamn består 

av en hel del stålkonstruktioner.  
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7 Analys 

7.1 Analys av entreprenadform och ersättningsform 

Båda projekten är totalentreprenader vilket innebär att projekttiden kan bli 

kort och byggstarten kan ske ganska fort eftersom all projektering inte måste 

vara klart innan bygget startar (se sida 9). I och med att Skanska vann 

upphandlingen är det de som har ansvaret för att bygglov söks i tid så bygget 

inte blir fördröjt. Skanska får också ansvaret för att samordna arbetet mellan 

underentreprenörerna, då det är totalentreprenörens ansvar att se till så att allt 

funkar som det ska (se sida 9 ). Alla underentreprenörer så som maskinister, 

elinstallatörer etc har Skanska själv upphandlat, då det ligger i 

byggentreprenörens arbetsuppgifter att göra det i en totalentreprenad. De ska 

också sköta allt från projekteringen till själva byggandet av anläggningen. 

Skanska är också de som får stå för riskerna om det uppstår några fel under 

byggtiden de får också stå för kostnaderna om det blir fel i projektet.  I och 

med att Skanska är ett stort företag så kan de ha haft en fördel i upphandlingen 

av totalentreprenaden enligt Söderberg. De har större ekonomiska resurser än 

vad ett mindre företag har, till att göra projekteringen som kan behövas vid 

anbudsgivning vid totalentreprenaden. Detta leder till att det kanske inte helt 

råder fri konkurrens då alla företag inte kan vara med vid budgivningen. 

  Trelleborgs Hamn AB och Skanska har kommit överrens om ett pris i 

projektet i Trelleborgs Hamn, då ersättningsformen de har är fast pris utan 

index som ersättningsform (se sida 12). Att det är fast pris innebär också att 

Trelleborgs Hamn AB har utformat förfrågningsunderlaget noggrant, för att ge 

en bättre hjälp vid anbudsuträkningen. Ersättningsformen fast pris utan 

indexreglering är bra för Trelleborgs Hamn AB på grund av att de redan innan 

bygget startar vet vad priset blir. Dock kan inga oförutsedda händelser uppstå 

som inte Trelleborgs Hamn AB och Skanska räknat med, för då blir kostnaden 

mer än vad det sagt från början. Projekttiden för nybyggnationen i Trelleborgs 

Hamn kan bli kortare då de har fast pris på grund av att Skanska inte vill dra ut 

på projekttiden för att slippa betala för till exempel inhyrning av maskiner 

längre än nödvändigt. Skanska har hela ansvaret för att kontraktsumman hålls 

någorlunda inom ramarna för vad de kommit överens om.  Detta gäller också 

för projektet i Malmö Hamn då även det har fast pris utan index som 

ersättningsform.  

  Om projekten hade haft ersättningsform med fast pris med indexreglering 

hade Skanska använt en tabell som underlag för att räkna ut indexregleringen. 

Denna tabell tas fram av Statiska Centralbyrån och parter från 

byggmarknaden. Alla entreprenörerna kan ha den som underlag för 

anbudsräkningen vid fast pris med indexreglering.  
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7.2 Analys av förfrågningsunderlaget 

Ritningarna som ingår i förfrågningsunderlag vid anläggningsbyggen delas 

inte in i samma kategorier som de gör i ritningar vid husbyggnad. Det finns till 

exempel inte konstruktionsritningar, arkitektritningar i den formen som det 

finns vid husbyggnad. I de förfrågningsunderlag som tillhört projektet i 

Trelleborgs Hamn ingick det K ritningar och ritningar över befintliga 

anläggningar. I Malmö Hamns förfrågningsunderlag ingick det bland annat A-

ritningar, E-ritningar och K-ritningar. Så det skiljer sig en del mellan ritningar 

i de olika förfrågningsunderlagen. Detta på grund av att projektet i Malmö 

hamn innefattar även byggnader och projektet i Trelleborg innefattar inga 

byggnader därför skiljer det sig en hel del mellan dem.  

  Förfrågningsunderlaget i projektet i Trelleborgs Hamn innehöll bland annat 

en administrativ del där det gick att hitta information om projektet som är mer 

utförlig än den informationen som fanns i annonsen.  

   Förfrågningsunderlaget innehåller också olika beskrivningar med 

information som inte fått plats på ritningarna. Beskrivningar innehåller bland 

annat en teknisk beskrivning. Byggherren har då det skrivit beskrivningarna 

använt sig av AMA 98 där det går att hitta hur man ska skriva i de olika 

delarna av förfrågningsunderlaget. 

  Förfrågningsunderlaget i projektet i Malmö Hamn innehöll inte samma som 

förfrågningsunderlaget Trelleborgs Hamn. Dock var innehåller i den 

administrativa delen ungefär samma. Här gick det att hitta en mer utförlig 

beskrivning av projektet så entreprenören kan få en större insikt av vad det rör 

sig om för projekt och hur mycket det kommer att kosta. I den administrativa 

delen finns också spelreglerna för hur anbudet ska läggas i projektet var det 

ska lämnas och tiden då det ska avläggas. De administrativa föreskrifterna är 

alltid indelade i samma kapitel (se sida 20). Trelleborgs Hamns 

förfrågningsunderlag innehöll också en beskrivningsdel där informationen 

som inte fick plats på ritningen gick att hitta. Här fanns bland annat 

information om materialens toleranser, kvaliteter och arbetsutförande (se sida 

18).        

  Indelningen i husbyggnads beskrivningar är inte samma som i anläggnings 

indelning. Så de tre olika beskrivningarna som är beskrivning av markarbete, 

för byggandet och installationerna i husbyggnad gäller inte vid 

anläggningsbygge. Utan i de två projekten var det en indelning med 

tekniskbeskrivning för el och en tekniskbeskrivning för bland annat geoteknik, 

vattenstånd och sjötrafik. Denna indelning gäller dock bara för hamnarbete i 

vanliga anläggningsarbeten finns det andra fördelningar av beskrivningarna. 

Den tekniska beskrivningen i projekten i Malmö och Trelleborgs Hamn 

baseras inte på AMA koder.  Däremot den tekniska beskrivningen över elen 

baseras på koder från AMA 98. För husbyggnads beskrivningar finns det 

koder och liknande i AMA.  
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  Projekten upphandlades båda enligt LOU som många Skanska projekt gör då 

det ofta är offentliga byggherrar som anlitar Skanska. Alla offentliga 

upphandlingar ska följa LOU om det inte gäller upphandlingar av tjänster som 

ligger under undantag för lagens tillämpningsområden till exempel vatten och 

el se sida 18. Projekten har upphandlats genom att byggherren har annonserat 

ut objekten som de måste göra då det är en offentlig upphandling enligt LOU.   

   Skanska har enligt Hell sitt eget kalkyleringsprogram. Precis som de flesta 

stora byggföretag har valt att ha enligt Nordstrand och Revai. Skanskas 

kalkyleringsprogram heter SPIK . Där öppnas ett nytt konto för varje projekt 

som Skanska får. Kontot kommer sen de som ingår i kalkylgruppen få 

tillgångar till och kan där lägga in sin del av anbudsberäkningen. Det bildas 

också en kalkyleringsgrupp med folk som har olika specialområden så de kan 

hjälpa till vid kalkyleringen. I de två projekten bestod kalkylgruppen av 

platschefer, projektchef och sektionschefer. Alla i kalkylgrupperna läste in sig 

noga på förfrågningsunderlaget innan de valde att de skulle lägga ett anbud på 

projekten.   

   Trelleborgs anbud innehöll en mängdförteckning av bland annat hur mycket 

stål, spont, balk och stag det skulle gå åt. En översiktlig tidplan fanns också 

bifogat så byggherren kan få en liten uppfattning av när de olika delarna i 

projektet ska göras och hur mycket tid de olika delarna kommer ta och då 

också få en liten uppfattning av hur mycket det kommer att kosta.  
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8 Diskussion 

Mitt syfte var att ta reda på Hur anbudsprocessen ser ut och sen vilka faktorer 

som påverkar anbudsprocessen.  

  Jag valde att intervjua en person på Skanska och byggherren på projektet i 

Trelleborgs Hamn.  

8.1 Diskussion om upphandlingsregler 

Alla offentliga upphandlingar måste följa lagen om offentlig upphandling. En 

offentlig upphandling sker endast då byggherren är offentlig som till exempel 

stat eller myndighet. Att det finns en lag som alla som gör en offentlig 

upphandling måste följa är bra. Det gäller dock att både byggherren och 

entreprenörerna som medverkar i upphandlingen vet vad som står i lagen då 

den ska följas. I lagen om offentlig upphandling står det hur allt från 

annonseringen till hur upphandlingen ska gå till.  

  Om projekten hade varit icke offentliga så hade de följt reglerna enligt 

byggandets kontraktkommite. Dessa regler går att hitta i ABT06 för 

totalentreprenader och AB04 för utförandeentreprenader. Det är bra att det 

finns regler även för icke offentliga upphandlingar. Då det tidigare inte fanns 

några speciella regler för de icke offentliga upphandlingarna. 

 

 

Bild på hur anbudsprocessen ser ut i stora drag 

8.2  Diskussion om förfrågningsunderlag 

Annonseringen utförs av byggherre vid en offentlig upphandling. Hur den ska 

gå till finns beskrivet i lagen om offentlig upphandling. Annonseringen ska 

utföras på fyra olika sätt. Dock gäller bara de fyra då det är en upphandling 

över tröskelvärdet. Vid upphandling under tröskelvärdet så ska det bara 

annonseras i en elektronisk databas som alla kan komma åt. Så hur 

upphandlingen annonseras ut hänger på om upphandlingen går över 

tröskelvärdet.  

  Förfrågningsunderlagen bör vara grundligt utformade så att det ska bli lätt för 

entreprenörerna att räkna ut ett anbud vid upphandlingen. Speciellt vid fast 

pris så är det viktigt att förfrågningsunderlaget är väl formulerat. Annars kan 
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det bli så att anbudet blir för lågt och därför kommer inte entreprenören gå 

med vinst utan snarare med förlust.   

  Förfrågningsunderlaget innehåller alltid ungefär samma saker, dock kan 

innehållet variera beroende på vilken entreprenadform som gäller. Den 

innehåller alltid ritningar, beskrivningar och administrativa föreskrifter. Vilka 

ritningar som ingår i förfrågningsunderlaget hänger ihop med vad det är för 

projekt som ska utföras. Vid anläggnings projekt är det ofta bara K-ritningar 

som ingår i underlaget medans det ofta ingår andra ritningar så som 

arkitektritningar vid husbyggnads projekt. Beskrivningen ser ofta likadan ut i 

två projekt då den utformas enligt AMA. Dock skiljer det sig ibland mellan 

vad olika byggherrar vill. Sen hänger det också ihop med vad som ska utföras 

under entreprenadtiden då det är det som ska förklaras i beskrivningen. De 

administrativa föreskrifterna är alltid indelade i samma kapitel. Därför ser de 

administrativa föreskrifterna ser ungefär likadana ut i olika projekt. Dock 

skiljer sig innehållet från projekt till projekt. De administrativa föreskrifterna 

är det som en av de viktigaste delarna i förfrågningsunderlaget. På grund av att 

det är här entreprenören får veta förhållandena som gäller vid entreprenaden 

enligt Sonesson (sida 42). De får också veta vad som gäller vid 

anbudsgivningen i de administrativa föreskrifterna. Så för att entreprenören 

ska få all viktig information om entreprenaden så behövs de administrativa 

föreskrifterna.  

8.2.1  Diskussion om entreprenadformer 

Söderberg (2005) skriver om riskerna och ansvaret med en totalentreprenad. 

Han har helt rätt i att det är den lättaste formen för byggherren då han slipper 

allt ansvar för samordningen av de olika entreprenörerna. Skanska har alltid 

ansvar för samordningen av alla entreprenörer vid en totalentreprenad. Det kan 

därför bli problem om inte underentreprenörerna gör det de ska, då får 

Skanska ta på sig ansvaret för det som underentreprenörerna gjort fel. Detta 

kan tyckas vara lite orättvist för har Skanska skrivit kontrakt och 

underentreprenörerna vet vad som gäller. Om de sen inte följer kontraktet så är 

det inget som Skanska kan hjälpa. Totalentreprenören ska dock se till så att 

alla gör sitt jobb som de ska och inte slarvar eller gör något fel, och utför 

arbeten inom utsatt tid. Totalentreprenören har också ansvar att brister och fel 

ska rättas till. Detta gäller även om det är någon av underentreprenörerna som 

gjort felet.  

  Det som är bra med en totalentreprenad är att bygget kan börja någorlunda 

tidigt då entreprenören kan börja bygga innan alla handlingarna är klara. Det 

kan uppstå problem med bygglovsansökan i och med att entreprenören måste 

söka bygglov. Därför kan inget bygglov sökas innan upphandlingarna är klara. 

Ett annat problem som kan bli svårare att lösa är att i en del fall måste 

byggherren upprätta bygglovshandlingar, samtidigt som han upprättar 

förfrågningsunderlaget . Därför kan det senare bli svårt att ändra i ritningar 
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och liknande på grund av att bygglovet har sökts på de ritningarna och därför 

kan man inte ändra i bygget utan att behöva söka nytt bygglov. Det kan vara 

ett problem som är svårt att lösa. Utan bygglov får inte bygget fortsätta så det 

kan bli så att projektet får ta en paus. Det är inte bra då både byggherren och 

entreprenören förlorar pengar på att projektet står stilla.  

  Söderberg (2005) beskriver att det finns en viss orättvisa genom 

upphandlingar i totalentreprenad då de mindre företagen inte har samma 

resurser som de större företagen. Det kan stämma bra att de finns en viss 

orättvisa och att det inte råder samma konkurrens som vid andra 

entreprenader. För att alla entreprenörerna inte har samma underlag till att 

göra all projektering själv och sen kunna förhandla med underentreprenörer. 

Om inte alla har samma förutsättning vid upphandlingen blir upphandlingen 

orättvis. Lämnar förmodligen ute en del av de mindre entreprenörerna som 

inte har resurser tillräckligt för att kunna vara med i anbudsgivningen. Enligt 

LOU ska det råda fri konkurrens vid upphandlingar. Det gör det inte i en 

totalentreprenad om inte alla kan vara med och lämna in anbud vid en öppen 

upphandling. Är det dock en selektiv upphandling så behöver det inte råda fri 

konkurrens för då väljer ju byggherren ut vem han vill bjuda in i 

upphandlingen och därför kan det inte råda fri konkurrens för entreprenörerna. 

Där ska det dock råda fri konkurrens mellan de entreprenörerna som 

byggherren bjudit in i upphandlingen.  

  Ett mindre företag skulle förmodligen klara av att utföra en 

generalentreprenad då det slipper projekteringen. Den utför byggherren själv. 

Så entreprenören måste inte ha resurser att utföra en projektering med. Så ett 

mindre företag skulle kunna utföra en generalentreprenad till ett projekt. Men 

sen beror allt på hur stort projektet blir. Vid ett större och svårare projekt kan 

de kanske få problem att utföra det, då det kan bli dyrt för ett litet företag. Allt 

hänger på storleken på projektet.   

  Totalentreprenader är bättre för byggherren jämfört med till exempel delad 

entreprenad då byggherren slipper allt ansvar för samordning och liknande i en 

totalentreprenad. Byggherren behöver inte heller utföra projektering då det är 

entreprenören som ska sköta all projektering. Dock kan därför inte byggherren 

vara med och påverka utformningen så mycket. Det har sina positiva sidor 

också då byggherren sparar tid då de slipper utföra projekteringen. Vid en 

delad entreprenad så är det byggherren som sköter all samordning mellan 

sidoentreprenörerna och han ska också sköta all projektering själv eller så ska 

han se till så att någon annan sköter projekteringen. Han har huvudansvaret 

vid entreprenaden. I perspektiv till ekonomin kan den delade entreprenaden 

vara bättre då byggherren kan hitta bästa anbudet till de olika delarna i 

entreprenaden. Vid totalentreprenad så är det inte byggherren som bestämmer 

vilka underentreprenörer som totalentreprenören ska använda så de kan inte 

lika lätt påverka priset för underentreprenörerna. Därför är delad entreprenad 
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bättre ur det ekonomiska perspektivet för byggherren. Om man tittar på 

projekttiden så är totalentreprenaden bäst. Då alla bygghandlingar och 

liknande måste vara klara vid en delad entreprenad, det måste de inte vara vid 

totalentreprenad. Ansvaret skiljer sig en hel del mellan de två olika 

entreprenadformerna. Ansvaret för entreprenaden vid en delad entreprenad 

ligger hos byggherren och ansvaret vid en totalentreprenad ligger helt hos 

totalentreprenören. Genom denna jämförelse går det att se att de båda 

entreprenadformerna har sina fördelar och nackdelar. Fördelarna med en 

totalentreprenad överväger nackdelarna om man jämför med delad 

entreprenad. Jag gissar på att projekttiden är en av de viktigaste parametrarna 

till varför en byggherre väljer att använda sig av en totalentreprenad. För ingen 

byggherre vill väl att projektet drar ut för mycket på tiden.  

  Tittar man däremot på totalentreprenad och generalentreprenad så ser det 

annorlunda ut i jämförelsen. Ekonomin i en generalentreprenad är svår att 

förutse för byggherren innan entreprenörerna lämnat in sina anbud. 

Totalentreprenadens ekonomi är också svår att förutse för byggherren då han 

inte vet vilka underentreprenörer som entreprenören väljer att använda. Även 

vid generalentreprenad vet inte byggherren vilka underentreprenörer som 

generalentreprenören kommer att välja. Och även efter att 

generalentreprenören lämnat in sitt anbud så får han lov att ändra antalet 

underentreprenörer. Det gör att det är svårt att få fram exakt rätt anbud. De 

båda entreprenadformerna är ganska lika i perspektiv till ekonomin. Då 

byggherren inte vet vilka och hur många underentreprenörer som de väljer att 

använda. I perspektiv till projekttiden så skiljer sig inte projekttiden för en 

generalentreprenad så mycket från en delad entreprenad. Totalentreprenaden 

kan korta ner sin projekttid genom att projektet kan starta relativt fort då alla 

handlingar inte behöver vara klarar för att det ska starta. Om man ser till 

projekttiden så är totalentreprenaden bättre än en generalentreprenad. För att 

projekttiden kan bli kortare. Jämför man ansvar och risk frågan i de båda 

entreprenadformerna, så har byggherren större ansvar vid en 

generalentreprenad då han har ansvar för projekteringen. I ansvarsfrågan som 

gäller underentreprenörerna, har byggherren här bara avtal med en part och det 

är generalentreprenören. Byggherren slipper därför ansvaret för att samordna 

underentreprenörerna. Detsamma gäller i totalentreprenaden då byggherren 

där bara har ansvar för totalentreprenören. Så mellan totalentreprenad och 

generalentreprenad så är det inte så stor skillnad i perspektiv på ansvaret och 

ekonomin. Den stora skillnaden ligger i projekttiden då den kan bli kortare vid 

totalentreprenad jämfört med generalentreprenad.  

  Så det går att se om man ställer totalentreprenaden mot både 

generalentreprenad och delad entreprenad. Så överväger fördelarna med en 

totalentreprenad visst finns det nackdelar. En nackdel är ju att alla 
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entreprenörer inte kan vara med vid totalentreprenad för att små entreprenörer 

inte kan vara med vid upphandlingen på grund av att de saknar medel.  

  Om entreprenadformen hade varit generalentreprenad i stället för 

totalentreprenad i de två projekten så hade anbudsprocessen sett annorlunda 

ut. Till exempel så hade byggherren själv fått utföra projekteringen till 

entreprenaden. Därför hade entreprenören inte behövt utföra projekteringen 

och därför kunnat koncentrerar sig mer på kalkyleringen. 

Generalentreprenören måste upphandla underentreprenörer så det måste 

räknas in i anbudsprocessen då det har med kalkyleringen att göra. Annars ser 

anbudsprocessen likadan ut i både totalentreprenad och generalentreprenad.       

   Anbudsprocessen i delad entreprenad ser ut ungefär som i totalentreprenad. 

Förutom att byggherren själv får upphandla entreprenörerna som ska utföra 

olika arbeten. Där finns ingen entreprenör som samordnar de andra utan det är 

byggherren som får samordna och upphandla sidoentreprenörerna. Han får 

också sköta all projektering själv. Sidoentreprenörerna ska utföra sina 

kalkyleringar på sina arbetsområden så där kommer inte finnas endast en 

kalkylering utan många olika kalkyler på de olika jobben som ska utföras.  

8.2.2   Diskussion om ersättningsformerna 

Skanska har ersättningsformen fast pris utan index i de två olika projekten. 

Det kan vara negativt då man aldrig innan kan veta hur mycket som projektet 

kommer att kosta. Det går bara att gissa vad slutsumman kommer att bli. Så 

det finns alltid en liten risk att entreprenören ska gå med minus i stället för 

med plus när entreprenadtiden är över. Även om entreprenören räknat och 

projekterat fram en summa finns det en risk att de har räknat fel på någon del 

av projektet. Ett projekt ska ju alltid gå med vinst för både entreprenören och 

byggherren men det finns alltid en risk att någon av dem går med förlust i 

stället. Det är också negativt med fast pris då byggstarten kan bli försenad i 

och med att allt måste projekteras väldigt noggrant. Det är också negativt med 

en sen byggstart då ofta entreprenören vill att projektet inte ska hålla på för 

länge. De vill slippa betala för mycket för underentreprenörerna ju längre 

projektet håller på desto mer pengar måste entreprenören betala till 

underentreprenörerna.  
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Det finns en rad olika ersättningsformer men alla former passar inte alla 

projekt. Löpande räkningen är en ersättningsform som förmodligen hade 

passat bättre till lite mindre. Ersättningsformen löpande räkning är negativt för 

byggherren då han aldrig vet hur mycket projektet kommer att kosta exakt.   

  Anbudsinfodran kan ske på två olika sätt det första är en offentlig 

anbudsinfodran. Vilket innebär att byggherren bjuder in entreprenören genom 

en annons. Det andra sättet är genom selektiv anbudsinfodran. Det innebär att 

byggherren själv tar kontakt med de entreprenörerna som är intressanta. Vid 

en selektiv anbudsinfodran råder inte fri konkurrens mellan entreprenörer. Det 

är byggherren som själv väljer ut vilka entreprenörer som ska vara med i 

upphandlingen. När väl byggherren valt ut entreprenörer som han vill ha så 

råder det fri konkurrens mellan dem. En anbudsinfordran kan vara offentlig 

från början men sen kan byggherren välja att ha en selektiv upphandling med 

endast ett par utvalda entreprenörer. 

8.1 Diskussion om kalkyleringen 

  Efter att entreprenören fått förfrågningsunderlaget börjar de att studera det 

noggrant så att de i ett senare skede ska kunna kalkylera på kostnaden. 

Kalkylen utförs i olika steg. Det viktigaste vid kalkylering är att 

förfrågningsunderlaget är väl utformat så att entreprenören vet exakt vad det är 

som ska utföras. Kostnaderna för bygget delas in i olika aktivitetsnivåer. En 

viktig del för att kunna räkna ut rätt kostnad är mängdberäkningen. Utan den 

går det inte att räkna ut rätt anbud för att då vet man inte hur mycket mängder 

som kommer att gå åt. Det är ju alltid svårt att räkna ut hur mycket mängder 

som kommer gå åt. Detta gör att det blir svårt att veta vad kostnaden exakt 

blir. Andra kostnader som det kalkyleras på är de direkta byggkostnaderna. 

Kostnaderna här finns med i mängdförteckningen. Har man dock erfarenhet av 

att kalkylera till olika projekt så kan man nog beräkna nästa exakta mängder. I 

de direkta kostnaderna ingår även arbetskostnaderna. De kan också vara svårt 

att räkna ut då de måste veta exakt vilket arbete som ska utföras. Det utförs 

också en kalkylering på materialkostnaderna. Materialkostnaderna är en 

kostnad som kan vara besvärlig att kalkylera på då det aldrig går att exakt veta 

hur mycket material som kommer att gå åt. Det ska också kalkyleras på 

hjälpmaterial och underentreprenörer. Även de kostnaderna är krångliga att i 

förväg kalkylera på. Alla olika kostnader är ju svåra att förutse för det går 

aldrig att kunna förutse allt som kan hända under entreprenadtiden. För att 

motverka detta så räknar man alltid in en viss summa för risken att något ska 

hända.  

  Enligt Nordstrand och Revai (2008) kan stora företag använda sig av 

dataprogram då de räknar ut anbuden. Skanska använder sig av SPIK ett 

dataprogram som är programmerat och anpassat för Skanska. Att ha ett 

dataprogram för uträkning av anbud kan ha både nackdelar och fördelar. 
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Fördelarna är att det går snabbt att räkna anbud och flera personer kan lägga in 

sina egna delar i programmet och sen räkna ut totalkostnaden för anbudet. Om 

inte SPIK hade funnits och Skanska hade räknat ut anbud i Excel eller för 

hand hade det varit svårt för olika personer att sitta och räkna ut sina delar. För 

att de hade varit tvungna att träffas när de räknat ihop kostnaden. Nackdelar 

som finns är att den äldre generationen som jobbar på Skanska kan ha problem 

med att använda SPIK . För att en del inte är så insatta i datorer och kan då ha 

svårt att förstå hur de ska använda SPIK, om det inte fått en riktig genomgång 

av programmet. Som med alla andra program kan det uppstå fel som man inte 

lägger märke till då man sitter och jobbar i programmet. Så allt måste tittas 

igenom noga innan anbudet lämnas in så inget är fel eller något saknas. Dock 

är det en sak som hade behövts göras även om Skanska inte använt sig av 

SPIK. Alla anbud måste kollas igenom noga så det inte innehåller några fel 

och så det inte saknas någon del i anbudet.  

  Många äldre kan som sagt ha problem med att få rätt på SPIK då de ska 

använda det även om de fått en ordentlig genomgång av programmet. Dock 

kan den äldre generationen på Skanska bara genom att se ett 

förfrågningsunderlag se på ett ungefär kostnaderna, då de varit med längre och 

lärt sig vad olika lösningar på problem kan kosta. Detta har inte den yngre 

generationen fått kläm på ännu, då de inte jobbat så länge och därför inte varit 

med vid så många anbudslämningar. Därför kan de äldre och de yngre 

komplettera varandra väldigt bra. Då en av dem kan SPIK och den andra är 

bättre på att studera verkligheten och förfrågningsunderlaget och genom det se 

hur mycket anbudet ska ligga på. Kombinerar man det så har man ett bra 

utgångsläge för att beräkna anbud.  

  Utvärderingen av anbuden som byggherren gör består av fyra olika 

parametrar, som byggherren ska ta hänsyn till. Parametrarna är pris, 

genomförande, referenser och miljö och kvalitet. Så bara för att en entreprenör 

har det lägsta budet innebär inte det att den kommer att få uppdraget. 

Kostnaden är en så kallad hård parameter som byggherren inte kan göra så 

mycket åt. De andra parametrarna är så kallade mjuka parametrar som 

byggherren kan döma lite som han vill. Det kan vara svårt för entreprenörerna 

att veta exakt vad som gäller vid utvärderingen även om de fått veta 

parametrarna och hur mycket de olika parametrarna väger in. Även om den 

största delen beror på priset så behöver det inte innebära att entreprenören med 

lägst pris får utföra bygget. En entreprenör kan lämna in det lägsta budet men 

väljas bort på grund av att byggherren vet sedan tidigare att entreprenören inte 

gör ett bra jobb. Så det är bra att det inte bara är priset som avgör om 

entreprenören får utföra entreprenaden för då kan det bli fel i slutet och priset 

har då gått upp jämfört med anbudet som entreprenören lämnade in från 

början. 
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9 Slutsats 

Mitt syfte var att komma fram till hur anbudsprocessen ser ut och sen vilka 

faktorer som påverkar anbudsprocessen.  

  Hur ser då anbudsprocessen ut? Det första som görs är att entreprenörerna 

som är intresserade av projektet ansöker om att få förfrågningsunderlaget så de 

kan studera projektet och sedan bestämma sig för om de ska lägga anbud. När 

entreprenören sedan bestämt sig för att lägga ett anbud så ska det sättas ihop 

en organisation som kan beräkna anbudet. Det tredje som görs är att 

entreprenörerna gör en mängdberäkning så de kan räkna ut vad anbudet 

kommer att bli. När mängdberäkningen är gjord är det dags att göra upp en 

kalkyl på de olika kostnaderna som kan uppstå under projekttiden.  

  Vilka faktorer är det då som påverkar anbudsprocessen och varför påverkar 

de den? 

 Förfrågningsunderlaget ska vara utformat så att entreprenörerna lätt ska 

kunna räkna ut ett så bra anbud som möjligt. Utan ett välformulerat 

förfrågningsunderlag går det inte att räkna ut ett anbud eller i alla fall 

inte ett anbud som blir rätt.  

 Vilken entreprenadform byggherren väljer. Då det ser olika ut beroende 

på entreprenadform för entreprenören som vinner upphandlingen. Om 

det till exempel är en totalentreprenad så ska han sköta all projektering 

själv och upphandla underentreprenörerna.  

 Vilken ersättningsform det är på projektet har också med 

anbudsprocessen att göra. Då entreprenören måste kalkylera mer 

noggrant vid fast pris än vid löpande räkning.  

 Anbudsinfordran om den är öppen eller selektiv. För vid en öppen får 

vilken entreprenör som helst lämna in anbud. Däremot får inte vem som 

helst lämna in anbud vid en selektiv. 

 Lagen om offentlig upphandling är en stor faktor som påverkar 

anbudsprocessen. Alla entreprenörer ska följa lagen om offentlig 

upphandling då det är med vid en offentlig upphandling. Upphandlingen 

är offentlig då byggherren är offentlig som till exempel myndighet.   

Slutsatsen jag kan dra av min fallstudie är att det inte skiljer sig så mycket 

mellan olika anbudsprocesser vid offentlig upphandling. En del skiljer det sig 

och skillnaden beror bland annat på vilken entreprenadform som byggherren 

valt att använda. Det är en rad andra faktorer som påverkar anbudsprocessen. 

En av de viktigaste är att förfrågningsunderlaget är väl formulerat, då det är 

förfrågningsunderlaget som entreprenören använder som grund vid 

kalkyleringen.  
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Bilaga A Ritningsförteckning Trelleborgs Hamn 
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Bilaga B Ritningsförteckning Malmö Hamn 
 

NYA RORO- OCH CONTAINERTERMINALER 

NORRA HAMNEN, MALMÖ 

61410826906 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 

ÖVERSIKTSPLANER 

P10-001 Situationsplan, översikt, 

tippområden, plan 1:10000 

P10-002 Situationsplan, väganslutning, plan 1:5000 

P10-003 Föreslagen planlösning, plan 1:2000 

P10-004 Ortofoto, höjdkurvor, plan 1:4000 

MUDDRINGSRITNINGAR 

K11-011 Muddring västra delen, plan 1:2000 

K11-012 Muddring vid Cementa, plan 1:1000 

K11-013 Muddring vid cemenatakajen, Sektioner 1:1000 

KAJRITNINGAR 

K14-021 Dimensionerande laster 

Kranar, truckar, fordon n1:100 

K14-022 Översiktsplan, containerkaj 1:1000 

K14-023 Detaljplan 1, containerkaj 1:200 

K14-024 Detaljplan 2, containerkaj 1:200 

K14-025 Detaljplan 3, containerkaj 1:200 

K14-026 Detaljplan 4, containerkaj 1:200 

K14-027 Typsektion, containerkaj 1:50 

K14-028 Dragavlastarbrunn, detaljer 

K14-029 Containerkaj, dragavlastarbrunn, 

detaljer, mått1:51:101:20 

K14-030 Avkörningsskydd, detaljer, mått 1:5 1:50 

K14-033 Färjeläge 704, plan, sektioner 1:50 1:500 

K14-034 Pirkaj, plan 1:250 

K14-035 Pirkaj, sektioner 1:50 1:100 

K14-036 RORO-färjelägena, plan 1:1000 
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M11-052 Befintliga förhållanden, inmätta höjder. Del 3 1:1000 

M15-053 Dagvatten-, vatten- och spillvattensystem, plan 1:2000 

M17-054 Marköverbyggnader, plan 1:2000 

M17-055 Järnväg, kombiterminal, plan 1:2000 

M18-056 Trafik, portar, linjemålning, plan 1:2000 

M18-057 Finplanering vid personal-/verkstadsbyggnad, plan 1:400 
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M18-058 Finplanering vid gate-/ tullbyggnad, plan 1:400 

M19-059 Yttre skydd, stängsel, plan 1:2000 

M19-060 Principlösning grindar, plan 1:100 

HUSRITNINGAR 

Verkstads-/personalbyggnad 

A-40.1-100V Planer 1:200 

A-40.3-100V Fasader, Sektioner 1:200 

A-40.1-101V Plan 1, del 1 1:100 

A-40.1-102V Plan 1, del 2 1:100 

A-40.1-201V Plan 2, del 1 1:100 

A-40.1-202V Plan 2, del 2 1:100 

A-40.2-101V Sektioner 1:100 

A-40.3-101V Fasader 1:100 

A-40.3-102V Fasader 1:100 

Gatebyggnad 

A-40.1-100G1 Planer, fasader, sektion 1:200 

A-40.1-101G1 Plan 1 1:100 

A-40.3-101G1 Fasader 1:100 

A-40.3-102G1 Fasader, sektion 1:100 

Gatebyggnad, alt för option 

A40.1-100G2 Planer, fasader, sektion 1:200 

A40.1-101G2 Plan 1 1:100 

A40.1-201G2 Plan 2 1:100 

A40.3-101G2 Fasader 1:100 

A40.3-102G2 Fasader, sektion 1:100 
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Bilaga C Utvärderingen av entreprenörerna i 

upphandlingen i Trelleborgs Hamn 

 


