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1 INLEDNING 

Under de senaste åren har den inhemska bergbranschen som helhet erfarit en nedgång 
med sviktande lönsamhet för entreprenörer och konsulter och svårigheter för beställaren 
att erhålla det han beställt till avtalad kvalitet och till kontrakterat pris utan tvister. Detta 
gäller framförallt projekt inom ramen för offentlig upphandling. 

1.1 Kommer vi att bygga under mark i framtiden? 

Branschen - beställare, konsulter entreprenörer - måste alla tillsammans ta sitt ansvar 
och se till att framtida projekt byggs till så låg kostnad som möjligt med uppfyllda 
kvalitetskrav. 

Undermarksprojekt styrs i huvudsak av politiska beslut och är stora investeringar för 
samhället. Den utveckling vi sett i bergbranschen de senaste åren kommer inte att vara 
hållbar länge till. Kompetensen i branschen utarmas, resurser försvinner, få yngre lockas 
till branschen, och framför allt, de som arbetar med projekten far illa. Den negativa 
trenden måste vända! Syftet med artikeln är att öppna för en konstruktiv debatt. 

1.2 Förtroendet för varandra måste öka! 

Nätverket Bergbyggarna har bildats för att vi som är medlemmar vill uppnå en bättre 
förståelse och ett större förtroende mellan beställare, entreprenörer och konsulter i 
branschen. Detta ska vi närma oss genom att lära känna varandra och varandras problem 
och vardag. Deltagarna i Nätverket utgörs av "yngre" etablerade aktörer inom svenskt 
undermarksbyggande. Under två års tid har gruppen träffats med syftet att öka 
medvetenheten om de missförhållanden som förekommer och att finna lösningar på de 
identifierade problemen. Målet är att påverka traditionella värderingar och tankesätt för 
att få till stånd fungerande samarbetsformer för inblandade parter. I förlängningen skall 
det medföra bättre projekt, bättre produkter och bättre lönsamhet för alla och framförallt 
att samhället har råd och intresse av att bygga underjord. 

187 



© 2002, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2002

1.3 De olika aktörernas mål 

Byggherrens mål är att till samhället och till optimal livstidskostnad, leverera den 
produkt (t.ex. ökad transportkapacitet) som samhället beställt genom politiska beslut. 
Man vill erhålla en produkt som är så bra som möjligt med hänsyn till den verksamhet 
som skall bedrivas i anläggningen, d.v.s. högsta möjliga driftsäkerhet och därmed så 
låga underhållskostnader som möjligt. Entreprenörers och konsulters mål är att tjäna 
pengar och leverera en produkt som beställaren, byggherren och samhället är nöjda med 
ur både teknisk, ekonomisk och kvalitetsmässig synvinkel för att få återkommande 
beställare. Dessa intressen måste förenas för att vi ska komma framåt. 

1.4 Entreprenadformelns betydelse 

Den vanligaste entreprenadformen vid bergbyggande är generalentreprenad. Säkerligen 
kan andra former såsom total och funktionsentreprenad bidra till en utveckling i rätt 
riktning. I denna artikel har vi dock valt att utgå från generalentreprenadformen och 
dess utvecklingsmöj ligheter. 

2 PROBLEMBESKRIVNING 

Idag slutar i stort sett alla större tunnel- och anläggningsentreprenader i konflikt. När 
man frågar branschens medlemmar varför, svarar de flesta att det beror på att 
entreprenörerna lämnar allt för låga anbud. Varför gör de det då? Kan det vara att: 
1. Beställarens (o)samlade agerande lämnar allt för stort utrymme för spekulation? 
2. Konsulterna har svårt att få erfarenhetsåterföring i projekteringsuppdragen och lyckas 
därför ej förbättra sina beskrivningar? 
3. Entreprenören är inte motiverad eller kompetent nog för att uppfylla de höga tekniska 
krav som numera ofta ställs? De vill inte heller riskera att släppa in nya aktörer på den 
svenska marknaden 

Dessutom kan vi se att det finns en stor misstänksamhet och brist på förståelse och även 
brist på förtroende och respekt mellan grupperna. 

2.1 Vi har försatt oss i en lågbudgetmiljö 

Branschen har under de senaste åren, trots relativt god tillgång på uppdrag, försatt sig i 
en lågbudgetmiljö. Anbudsgivarna pressar sina anbud allt hårdare vilket leder till ett allt 
tuffare kontraktsklimat. Lågbudgetmiljön driver entreprenörerna till en jakt på bespar
ingar med ökad teknisk och ekonomisk risk och med lägre kvalitet som följd. En effekt 
av detta är att branschen som helhet minskar sitt förtroendekapital hos samhällsmed
borgama. Det dåliga ryktet leder vidare till en allmän negativ trend i branschen med 
bl.a. rekryteringsproblem som gör att kompetensen sinar. Denna lågbudgetmiljö är 
därför förödande för branschen på lång sikt. 
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2.2 Förstås regelverk, förordningar, lagar och krav? 

Svensk lag ställer allt högre krav på planering och genomförande av anläggningar. 
Planeringsprocessen för ett vägbygge är ofta 10 år lång. Under denna process ställer 
allmänheten, kommuner, länsstyrelser, intresseorganisationer m fl krav som byggaren 
måste ta ställning till. Regelverk, förordningar, lagar och krav har en stor betydelse för 
ett projekts totalkostnad. En befogad fråga är om dessa regelverk, förordningar, lagar 
och krav är föråldrade och möjligtvis hänger med för att de alltid har gjort det. Krav och 
så kallade lagtexter är ibland för oprecisa, t ex arbetstider och därmed buller. Alla dessa 
krav leder till de komplexa och kvalitetsmässigt svåra entreprenader som genomförts på 
senare år. Beställaren som lever med projektets utveckling har en förståelse, kunskap 
och en motivation för de höga krav som ställs vilken entreprenören oftast saknar. 
Branschen som helhet behöver få en bättre förståelse för kraven och bli bättre på att 
förmedla dem. 

Projektören har en stark roll i tolkningen av samhällets och beställarens krav. Tydliga 
och övergripande krav och mål saknas i stor utsträckning. Dessutom förekommer 
varierande krav på utförande mellan regionerna. Detta leder till att erfarenheter som 
projektören och entreprenören har från ett projekt inte alltid är direkt överförbara till 
andra projekt. 

Konsulten (projektören) omsätter kraven i regelverken till utförandekrav i tekniska 
beskrivningar. Konsultens kompetens och förmåga att uttrycka resultatet av projek
teringen på ett klart och entydigt sätt är därför vital för att minska risken för missför
stånd. I byggskedet får konsulten ofta en roll som byggledare hos beställaren. I denna 
roll är det viktigt att ha kompetensen och styrkan att hävda stipulerade krav mot en 
pressad entreprenörs produktionsiver. Beställaren måste vara konsekvent från 
entreprenad till entreprenad så att entreprenören inte lockas att spekulera i att han 
eventuellt kan slippa uppfylla vissa stipulerade krav. 

2.3 Jämförbara anbud 

Beställare behöver erhålla likvärdiga och kostnadseffektiva anbud för att kunna göra en 
korrekt jämförelse och ett riktigt val. Beställaren måste vara säker på att anbudsgivama 
har uppfattat projektets krav och omfattning korrekt. Bilden nedan kan vara ett exempel 
på hur tre olika anbudsgivares priser kan variera på samma projekt. 
Är detta möjligt? Vad beror det på? 

189 



© 2002, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2002

-- -~-----------------............. -----'=--==-----------------------"'"""""' 

Anbudssummans variation mellan olika entreprenörer 
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Strecken redovisar varje anbudsgivares anbudssumma. De liggande staplarna i figuren 
visar hur prissättningen inom de enskilda anbuden kan tänkas komma att variera. 

Variationen i priset anser vi beror på bl a: 
• Möjligheten till olika tolkningar av krav i handlingar 
• Krav som är svåra att sätta pris på 
• Entreprenörernas spekulationsbenägenhet, t ex gällande 

- beställarens efterlevnad av egna krav 
- beställarens samordningsförmåga och uthållighet 
- verkligt utfall av mängder 
- angivna kravs faktiska utfall 
- logistik och planering av det egna arbetet 

• De risker som entreprenören kan prissätta på olika sätt, t ex 
- spekulationsrisker 
- risk att viten faller ut 
- risk för mängdändringar t ex mer/mindre omfattande injektering och 

förstärkning vilken leder till påverkan av tiden 
- risk för ändrade förutsättningar 

• Entreprenören kan laborera med vinstmarginalen beroende på hur projektet 
prioriteras. 

• Svårlästa och svårtolkade handlingar samt avvikelser från AB92. 
• Fasta priser utan index tillämpas på långa och stora projekt. 
• Entreprenörens kompetens/brist på kompetens 

Eftersom ett undermarksprojekt inte går att genomföra på så många olika sätt kan det 
ifrågasättas om anbudsgivare C har lämnat pris på samma anbud som anbudsgivare A 
ochB. 

När kontraktet är påskrivet gäller det att projektet kan starta med rätt förutsättningar. 
Entreprenören skall i sitt pris ha tagit med alla kostnader för krav, risker mm. 
Beställaren skall vara försäkrad om att entreprenören har lämnat rätt pris på 
förfrågningsunderlaget. Om projektet startar med fel förutsättningar där tex 
entreprenören har missförstått kraven, spekulerat eller pressat kostnader m a p de av 
projektören beskrivna kraven, mm är denne piskad att från början jaga tilläggsarbeten. 
Detta gynnar inte ett gott samarbete utan bäddar för konflikter där alla frågor som kunde 
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lösts tids- och kostnadseffektivt i sawörstånd uppsåtligt misstolkas och utnyttjas till 
den ena partens fördel. Detta samarbetssätt är mycket kostsamt och sliter på relationerna 
för alla inblandade, förutom juristerna. 

3 FRAMGÅNGSFAKTORER 

Problemen som har beskrivits uppstår som en följd av bristande kommunikation i varje 
led. För att motverka detta måste vi bli duktigare på att agera våra roller och bättre på att 
samverka. Det vill säga: 

- Beställarna och konsulterna behöver samordna sig bättre, dvs kvalitetssäkra 
projektlednings- och beställaruppdraget mer framgångsrikt, samt förbättra 
kommunikationen till uppdragstagarna. 

- Beställarens förfrågningsunderlag måste utformas på ett sådant sätt att tidigare 
beskrivna tolknings- och värderingsmöjligheter minimeras. Ett branschgemensamt 
ifrågasättande av gällande regelverk, förordningar, lagar och krav bör dessutom göras 
utifrån dagens behov av att sträva mot mer kostnadseffektiva och kvalitativa optimala 
lösningar som är relevanta för varje unikt projekt. 

- Entreprenörerna behöver öka förståelsen för kraven på modernt byggande och 
kvalitetssäkra entreprenörsuppdraget mer omsorgsfullt. Med en mer affärsmässig attityd 
borde uppfyllandet av krav med hög kvalitet få samma status som vinsten i 
entreprenaden. 

3.1 Partnering 

Till vår hjälp att samarbeta bjuds ett antal möjliga metoder där partnering är en. 
Partnering är ett samarbetssätt som uppstod i USA för drygt 10 år sedan för att lösa 
samma problem där som vi har här. Metoden har spridit sig i hela världen och börjar 
också få fäste i Sverige. Metoden går ut på att parterna, efter att kontraktet är skrivet, 
frivilligt tillbringar några dagar tillsammans för att enas om gemensamma mål och 
sedan förbinder sig vid att gemensamt sträva efter att uppfylla dessa. Organisationen i 
projektet måste förstå alla förutsättningar för projektet, projektets tids-, produktions
och ekonomiska mål och projektets möjligheter och risker. Dessutom kan entreprenören 
och beställaren ha olika mål och förväntningar på projektet och det gäller att erhålla en 
förståelse och en samsyn på varandras mål och förväntningar. Processen man då 
genomgår förbättrar möjligheterna att samarbeta och hålla sams under kontraktstiden. I 
bästa fall kan man finna att entreprenörens mål att göra vinst är förenligt med 
beställarens mål att klara budgeten och Kvaliteten om man tillsammans finner de bästa 
lösningarna i sin strävan efter att uppfylla båda parters mål. 

3.2 Kommunikation 

Den misstänksamhet och brist på förståelse som idag finns mellan parterna bör kunna 
minskas med bättre kommunikation, både inom kontrakten och till vardags. Vi föreslår 
att förfarandet vid upphandlingar av större entreprenader tillåts ta mer tid i anspråk och 
alltid omfatta att: 
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► Samla alla presumtiva anbudsgivare till genomgång av förfrågningsunderlaget 
► Genomföra anbudsgenomgångar med de tre fördelaktigaste anbuden. Dessa 

genomgångar bör vara utformade så att entreprenörerna i detalj får beskriva hur 
tolkningar och spekulationer enligt kapitel 2.3 har behandlats. 

► Genomföra en omfattande kontraktsgenomgång innan anläggningsarbetena 
påbörjas 

På detta sätt kan en hel del orsaker till senare tvister redas ut på ett tidigt stadium. 

4 SLUTSATSER 

Generellt borde lösningen vara god kommunikation mellan parterna i hela processen 
och en ökad förståelse och respekt för parternas roller och mål. 
Om situationen i Anläggningssverige ska förbättras är det bara vi som deltar i den som 
kan göra det. 

Vem ska pröva först? 
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