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Hur har erfarenheterna 
påverkat förfrågningsunderlaget 
för fortsatt arbete i Hallandsåsen? 

Sten Sjödahl, projektledare, Banverket södra 
Regionen, Petersberg, 269 90 Båstad 

Bakgrund 

Som en del av utbyggnaden av Västkustbanan 
mellan Malmö och Göteborg bygger Banverket 
tunnlar genom Hallandsåsen. 

Banverket har projekterat 2 st enkelspårstunnlar 
vardera cirka 8,5 km långa. Total tunnellängd 
cirka 17 km. Avståndet mellan tunnlarna är cirka 
30 m. Huvudtunnlarna är förbundna med 
tvärtunnlar med cirka 500 m mellanrum. 

Anbudsförfrågan gick ut 1991 och anbud 
lämnades 91-11 -15. Arbetet beställdes av 
Kraftbyggarna AB 92-03-05. Beställningen 
förutsatte drivning med TBM-maskin. Som 
särskilt villkor i beställningen förutsattes en 
övergång till "konventionell drift" (sprängning ) 
om TBM-metoden ej fungerade. 

Efter diverse bekymmer under entreprenadtiden 
enades beställare och entreprenör 95-05-10 om 
att entreprenören frivilligt lämnar entreprenaden 
den 95-05-31 . 

Banverket startade därefter en ny upphandling, 
som avslutades med kontraktsskrivning med 
SKANSKA 96-01 -1 8. 

Under tiden 95-06-01--95-12-31 arbetade 
Kraftbyggarna vidare på löpande räkning. 
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1. 

2. 

3. 

Mot bakgrund av vad som inträffat bestämde sig 
Banverket för en del nya utgångspunkter vid den 
nya upphandlingen. 

Tidssäker het 

Av tidssäkerhetsskäl beslöt Banverket att utföra 
ett mellanpåslag mitt på tunnelsträckan. Detta 
ger möjlighet att angripa på 8 stuffer. Den 
tidigare TBM-borrningen angrep på 1 stuff. 

På grund av problem med att få byggnadslov för 
en arbetstunnel mitt på åsen har upphandling 
skett både med och utan mellanpåslag. 

Riskfördelning 

Erfarenheterna visar att det finns olika 
uppfattning om hur man skall tolka en 
grundundersökning. 

Banverket har denna gång gjort en bergprognos 
till skillnad mot förra upphandlingen då 
undersökningsdata överlämnades utan tolkning. 

En avvikelse mot prognos resulterar i 
tilläggsarbete enligt AB 2:3. Om man inte kan 
komma överens om tilläggspris så gäller löpande 
räkning enligt AB 6:5. 

För att undvika diskussioner enligt ovan och för 
att undvika löpande räkning vid bergdrift har 
Banverket konstruerat en särskild kontraktsbilaga 
som reglerar tilläggsarbete och tidförlängning 
vid bergarbete (bilaga 1 ). 

Arbete på kritisk linje vid stuff har åsatts 
särskild a-tid för att reglera 
tidsförlängning/tidsförkortning vid 
mängdökning/mängdminskning. Detta system 
med a-tider har prövats i Norge sedan lång tid. 

Teknik 

Bergschakt är uppdelad i 3 olika Q-klasser och 
injekteringsarbetet är uppdelad i 7 st 
injekteringsklasser. Vid förra upphandlingen 
fanns ingen sådan uppdelning. 
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Sedan förra upphandlingen har bergschakt ökat 
beroende på att tunnlarnas minsta bredd ändras 
från 7 ,0 m till 7 ,5 m. Dessutom har mängden 
injekteringsarbete fördubblats på grund av 
erfarenheterna från drift hittills. 

K valite i upphandlingen 

För upphandlingen gäller lagen, LOU, där urval 
av anbudsgivande har skett genom kvalificering. 

Avtal slöts genom undertecknande av färdigt 
kontrakt. 
Vid förra upphandlingen skickades 
beställningsskrivelse och därefter kunde inte 
parterna enas om något kontrakt. 

Före kontraktskrivning skedde en noggrann 
genomgång av kontraktshandlingarna i olika 
grupper: 
en grupp med kontraktsfrågor, administrativa 
bestämmelser och dylikt och en grupp med 
tekniska bestämmelser samt en särskild hearing 
om geologin i Hallandsåsen. 
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR BERGTUNNELARBETEN 

1. Allmänna villkor 

Med avvikelse från och tillägg till AB 92 gäller dessa särskilda bestämmelser för arbeten i 
bergtunnlarna (exklusive arbetstunneln ingående i option 1, Mellanpåslag) - inklusive 
arbeten som bedrivs från ett eventuellt mellanpåslag - varmed avses arbete inom sektionerna 

- I nedspårs längdmätning 
- I uppspårs längdmätning 

190+601 - 199+054 
190+605 - 199+067 

AB 92 kap 2 § 3 samt kap 6 §§ 3, 4 och 9 utgår helt och ersätts med nedan angivna före
skrifter. 

2. Särskilda villkor om jämkning/förlängning av kontraktstiden vid bergtunnelarbeten 

AB 92 kap 4 § 2 gäller endast vid förändring av a-prissatta mängder respektive vid ti ll kom
mande mängder en ligt nedan samt vid av beställaren beställda arbeten på löpande räkning 
eller till fast pris. 

Med ändring av AB 92 kap 4 § 3 punkten 6 äger entreprenören rätt till tidsförlängning 
endast vid hinder i tunneldrift under de i punkterna 2.1 - 2 nedan angivna förutsättningarna. 
Entreprenören äger därutöver rätt till tidsförlängning vid hinder i tunneldrift på villkor som 
anges i AB 92 kap 4 § 3 punkterna 1 till och med 5. 

2.1 Rätt till tidsförlängning 

I bilagorna 1: 1- 1 :6 specificerade arbeten framför och vid stuff, vilka ingår i mängd
förtecknade arbeten, har av entreprenören åsättas en enhetstid per enhet av arbete uttryckt i 
timme eller del av timme. Enhetstiden innefattar även tid för etablering och avetablering. 
Nettoökning eller nettominskning av mängder för nu angivna arbeten skall föranleda 
motsvarande förlängning eller avkortning av kontraktstiden. 

Vid beräkning av tiden enligt föregående stycke skall den totala nettoökningen eller 
nettominskningen i timmar omvandlas till kalenderveckor genom att dela med 108. 
Förlängning eller avkortning av kontraktstiden regleras med antalet fulla veckor, som 
framgår av punkt 2 .3 nedan. 

Om arbete framför eller vid stuff tillkommer, som påverkar kontraktstiden och som ej 
upptas i bilagorna 1: 1-1 :6, skall kapacitet per enhet bestämmas i den ordning som anges 
i punkt 3.3 nedan. 
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2.1 Rätt till tidsförlängning (forts.) 

Begreppsbestämning av a-tid: tid för enhet av arbete, avsett att användas för beräkning av 
tillkommande eller avgående tid från kontraktstiden; tiden skall avse samtliga i enhetstiden 
ingående arbetsmoment för i kontraktshandlingarnas mening färdig enhet av arbete. 

2.2 Stillestånd 

Utöver förlängning som kan utgå enligt punkt 2.1 är entreprenören berättigad till förlängning 
av deltiden enligt 2.3 nedan vid stillestånd på grund av exceptionella förhållanden, som 
hindrar framdrift av arbete och som inte har orsakats av entreprenören. Med exceptionella 
förhållanden avses ras, brand, explosion, översvämning eller därmed jämförlig omständighet 
som omöjliggör framdrift och som varar under en tid av minst två kalenderdygn samt det 
kalenderdygn som det exceptionella förhållandet uppstår. Tidsförlängning medges för den 
tid, utöver ovannämnd tid, som varje sådant stillestånd varar. Detta gäll er varje stuff för sig. 

2.3 Beräkning av entreprenadtid 

Tunnlarna delas in i fyra delar, nedspårs- resp. uppspårstunnlar från norr resp söder, och 
betecknas NSP-N, NSP-S, USP-N samt USP-S. 

Justering av tid enligt reglerna i 2.1 - 2.2 ovan beräknas var för sig för sträckorna NSP-N, 
NSP-S, USP-N och USP-S, vilka räknas från respektive sektion i tunnelpåslag till en punkt i 
NSP respektive USP där respektive tunnlar faktiskt förenas till en obruten tunnel. 

Justering av kontraktstiden sker genom att räkna fram vilken tunneldel som varit dimensio
nerande för kritisk linje. Verkliga mängder multiplicerade med a-tider jämförs därvid med 
mängder enligt bilagorna 1: 1-1 :6 multiplicerade med i'Hider, utlagda per kilometer tunnel. 
Därutöver beräknas tid per tunneldel enligt punkt 2.2 ovan. 

Förändring i mängder för permanentförstärkning eller för andra arbeten i bergtunnlar bakom 
stuff skall ej föranleda justering av kontraktstiden. 

Om mellanpåslag utföres och ny kontraktstid bestäms, skall motsvarande regler gälla, dock 
med hänsyn tagen till åtta tunneldelar. 

Under kontraktstiden skall avstämning fortlöpande ske i förhållande till tidssatta mängder 
enligt bilagorna 1: 1-1 :6. 

3. Ersättning, m m 

3.1 Ersättning på grund av mängdökning 

Om i mängdförteckning angiven mängd ökar med mer än 100 procent och värdet av detta 
arbete överstiger 0,5 procent av kontraktssumman, äger part skriftligen säga upp a-priset för 
arbetet för överskjutande mängd. Nytt a-pris skall avtalas, vilket inte får avvika med mer än 
20 % från det tidigare a-priset. Förändringen av priset skall kunna motiveras med detaljerad 
kalkyl baserad på verkliga kostnader. Å-priser för av entreprenören föreslagen alternativ 
injekteringsmetod - Bolmenbruk - gäller dock oavsett mängd. 
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3. Ersättning, mm (forts.) 

3.1 Ersättning på grund av mängdökning (forts.) 

Vid minskning av mängd gäller avtalat a-pris. 

Ökning av mängd som berättigar till nytt pris enligt denna punkt och som har åsatts 
enhetstid enligt bilagorna I : 1-1 :6 skall ej föranleda justering av denna tid. 

3.2 Arbete under andra förutsättningar 

Överenskommet a-pris gäller inte för arbete som tillkommer eller avgår under väsentligt 
andra förutsättningar än dem, varpå a-priset är grundat, såvida kostnaderna för arbetet 
märkbart påverkas. 

3.3 Avsaknad av a-pris 

Om tillämpligt a-pris saknas, skall parterna överenskomma dels om sådant pris, dels om 
arbetet ligger på kritisk linje och skall åsättas enhetstid enligt punkt 2.1 ovan samt storleken 
därav. För att sådan enhetstid skall bestämmas, skall fråga vara om ett arbete som utförs 
framför eller vid stuff och som påverkar sluttiden. Arbete på löpande räkning eller till fast 
pris skall ej förekomma i bergtunnlarna, såvida inte beställaren särskilt beställer arbete mot 
sådan ersättning. 

Vid bestämmande av nytta-pris skall entreprenören framlägga detaljerad kalkyl som 
underlag för begärt pris . 

Om parterna inte kan enas om nytt a-pris eller om överenskommet a-pris är tillämpligt eller 
ej, skall på skriftlig begäran av part ett skäligt a-pris fastställas av en erfaren och fack
mässigt insatt person, som parterna gemensamt utser. Denne äger också avgöra om a-pris är 
tillämpligt eller ej respektive om arbete skall åsättas kapacitet per timme - a-tid - enligt 2.1 
ovan samt storleken därav. Frågan skall avgöras och skriftligen redovisas i ett utslag, som 
delges parterna med största skyndsamhet och senast inom en månad från parts begäran 
därom. Kan parterna inte snarast enas om denne person, skall han på begäran av ena parten 
utses av Stockholms Handelskammare. 

Vill part inte åtnöjas med den utsedde personens utslag, skall han senast inom en vecka från 
det att han fått del av utslaget skriftligen underrätta motparten därom. Frågan skall då 
avgöras i den ordning kontraktet föreskriver. Talan skall anhängiggöras senast inom sex 
månader efter det utslaget meddelades. Om nu angivna frister inte innehålls, skall utslaget 
vara bindande för parterna. Tvistig fråga av annat slag än som här avses skall avgöras i 
enlighet med vad som föreskrivs om tvist i kontraktet. 

Vid bestämmande av nytta-pris skall overheadkostnad inklusive bl a vinst, centraladminis
trativa kostnader och arbetsledning beräknas ingå med 20 procent. Som overheadkostnad 
betraktas allt som inte direkt erfordras för arbetets utförande i tunneln. 
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3. Ersättning, mm (forts.) 

3.4 Ersättning vid förlängning 

Vid förlängning enligt punkt 2.3 ovan utgår ingen ersättning utöver gällande a-priser. 

Vid stillestånd enligt punkt 2.2 ovan, som varar längre än däri angivna frist, utgår ersätting 
med etta-pris av SEK 80 000:- per kalenderdygn, förutsatt att entreprenörens resurser inte 
kan utföra andra kontraktsarbeten. 

Om endast delar av resurserna utför andra kontraktsarbeten utgår reducerad ersättning 
som beräknas procentuellt på de resurser som inte utför kontraktsarbeten. 

I det fall entreprenören ersätts genom försäkring utgår ingen ersättning. 




