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Sammanfattning 

För att fördjupa förståelsen av kommunala upphandlingar av beläggningsarbeten har information om 
den verksamhet som genomförts 2018 och 2019 samlats in från ett antal kommuner. Svarsfrekvens 
och tillgång till det underlag som efterfrågats är inte tillräcklig för att dra säkra slutsatser. Ett resultat 
av insamlingsarbetet är därför att det fortfarande saknas sammanhållen kunskap om kommunernas 
upphandlingar av beläggningsarbeten. Trots detta är det möjligt att, med utgångspunkt från ett antal 
observationer som görs, ge preliminära rekommendationer för att långsiktigt stärka verksamheten.  

Förslagen baseras delvis på det arbete som forskargruppen genomfört under flera års arbete med att 
analysera Trafikverkets beläggningsarbeten. Medan Trafikverket upphandlar många var för sig stora 
beläggningsprojekt upphandlar kommunerna ramavtal som specificerar ett antal jämförelsevis små 
åtgärder som kan komma att avropas under en flerårig avtalsperiod. Trafikverkets beställningar anger 
därför vad som, inom ett osäkerhetsintervall, ska utföras medan kommunerna beskriver ett antal 
aktiviteter som kan komma att avropas.  

Utöver den osäkerhet om vilka arbeten en kommun faktiskt kommer att beställa finns också kunskaps-
skillnader mellan den beställande kommunen och de företag som lämnar anbud. Medan var och en av 
Sveriges 290 kommuner genomför en upphandling med några års mellanrum, lämnar några 
dominerande entreprenadföretag varje år anbud på flera tiotals upphandlingar i olika delar av landet. 
Detta gör att budgivarna i många fall har en bättre förståelse av vilken verksamhet som kan komma att 
avropas än beställaren själv har. Särskilt god förståelse av situationen i en kommun har det företag 
som innehar det avtal som ska upphandlas på nytt.  

Denna observation utgör utgångspunkten för flera förslag för att stärka beställarens position och att 
bidra till lägre kostnader. I det förfrågningsunderlag som utgör startpunkten av en ny upphandling är 
det möjligt att även infoga den mängdförteckning som ingick i den närmast föregående 
upphandlingen. Dessutom kan underlaget innehålla uppgifter om vad som avropats under den 
avtalsperiod som går mot sitt slut. Samtidigt som en sådan sammanställning ger beställaren en god 
grund att stå på inför utformningen av en ny mängdförteckning, får samtliga anbudsgivare en 
uppfattning om vilken verksamhet kommunen avropat under denna period. Den entreprenör som vid 
upphandlingstillfället arbetar i kommunen kommer också fortsättningsvis att ha en bättre kunskap om 
anläggningarnas status än konkurrenterna. Genom att alla får tillgång till uppgifter om vilket arbete 
som genomförts minskar fördelarna. 

Om alla parter – alla företag som har för avsikt att lämna anbud – har likartad information minskar 
risken för strategiska anbud. Med detta avses att någon anbudsgivare har bättre kunskap om 
kommunens verksamhet än konkurrenterna och använder denna kunskapsfördel i upphandlingen. 
Huvudproblemet med strategiska anbud är att risken ökar för att det inte är den mest kostnadseffektiva 
entreprenören som tilldelas ett avtal. Notan för kommunerna blir i så fall högre än nödvändigt, något 
som strider mot grundtanken med upphandlingar, dvs. att kontrakt ska tilldelas den entreprenör som 
kan genomföra arbetet till lägst kostnad. 

Insamlat material innehåller flera observationer som visar att det förekommer strategiska anbud. 
Däremot har det inte varit möjligt att klargöra om detta är en systematiskt förekommande företeelse 
eller om de observationer som görs är exempel på särfall. Oavsett svaret på frågan, skulle ett 
systematiskt offentliggörande av information om genomförd verksamhet stärka kunskapsläget i 
branschen. 

Det finns också andra sätt att minska risken för strategiska anbud. Genom att använda takpriser, dvs. 
ange en högsta accepterad nivå på de styckpriser som lämnas, begränsas företagens utrymme att vinna 
upphandlingar baserat på strategiskt satta priser. Kommunerna kan också anlita konsulter som i olika 
former ger stöd vid upphandlingstillfället eller som följer upp den verksamhet som genomförs. En 
kommun som ifrågasätter kostnaderna för den verksamhet som genomförs eller kvalitén hos de 
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aktiviteter som avropas skickar också viktiga signaler till marknaden. I rapporten beskrivs en pågående 
tvist mellan Örebro kommun och NCC. Trots betydande merkostnader för ett sådant förfarande visar 
kommunen med detta att man inte accepterar vissa konsekvenser av det avtal som tecknats mellan 
parterna. Också andra kommuner kan på så sätt dra nytta av att en enskild kommun beivrar det som 
uppfattas som brister eller leveranser med otillräcklig kvalité. 

Nyckelord 

Upphandling, beläggning, kommuner, strategisk budgivning 
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Abstract 

To deepen the understanding of municipal procurements of pavement maintenance and renewal, 
information on the activities carried out in 2018 and 2019 has been collected from several 
municipalities. Response rate and access to the requested information is not sufficient to draw firm 
conclusions. One result of the collection work is therefore that there is still a lack of coherent 
knowledge about the municipalities' procurements of paving work. Despite this, it is possible to make 
preliminary recommendations based on available material, the purpose of which is to strengthen the 
business in the long term. 

In part, the proposals are based on work that the research group has carried out over several years on 
analysing the Swedish Transport Administration's tendering of the same type of activities. While the 
Swedish Transport Administration procures many individually large pavement projects, the 
municipalities tender framework agreements that specify several comparatively small measures that 
may be called off over a multi-year agreement period. The Swedish Transport Administration's orders 
therefore state what, within an uncertainty interval, is to be carried out, while the municipalities 
describe activities that may be called off. 

In addition to the uncertainty about which jobs a municipality will order, there are also differences in 
knowledge between the ordering municipality and the companies that submit tenders. While each of 
Sweden's 290 municipalities carries out a procurement every few years, some dominant contracting 
companies submit tenders each year for several dozen procurements in different parts of the country. 
This means that bidders in many cases have a better understanding of which business may be called 
off than the customer itself has. The company that holds the contract up for re-tendering has a 
particularly good understanding of the situation in the municipality. 

This observation is the starting point for several proposals to strengthen the municipality’s position 
and to contribute to lower costs. In the tender documents that constitute the starting point of a new 
procurement, it is possible to also include the quantity list that was included in the immediately 
preceding Quote of Bids. In addition, the documentation may contain information on what has been 
called off during the contract period that is coming to an end. At the same time as this compilation of 
data provides a good starting point for drafting the new Quote, all firms considering participation in 
the tendering process are better informed about what activities the municipality has called off. The 
firm holding the contract at the time of the new procurement normally has a better knowledge of the 
status of the facilities, but the advantages compared with the competitors' knowledge of the work 
carried out decrease. 

If all parties – all companies that intend to submit tenders – have similar information, the risk of 
strategic tenders is reduced. The concept of strategic (or unbalanced) bidding means that a firm that is 
better informed about the situation in a municipality than the competitors may use this advantage in 
the procurement. The main problem with strategic bidding is that the risk increases that the most cost-
effective contractor is not awarded the contract. The bill for the municipalities will then be higher than 
necessary, something that is contrary to the basic idea of procurement, i.e., that the contract shall be 
awarded to the contractor who can carry out the work at the lowest cost. 

The material that has been collected includes several observations that are interpreted as the presence 
of strategic bidding. However, it has not been possible to clarify whether this is a systematically 
occurring phenomenon or whether the observations made are outliers. Regardless of the answer to the 
question, a systematic publication of information on completed activities would strengthen the state of 
knowledge in the industry and contribute to less strategic bidding. 

There are also other ways to reduce the risk of strategic tenders. By using ceiling prices, i.e., set a 
maximum accepted level of the unit prices in a bid, the companies' space to win procurements based 
on strategically set prices is limited. The municipalities can also hire consultants for providing support 
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at the time of procurement or to follow up the activities that are carried out. A municipality that 
questions the costs of the activities carried out, or the quality of the activities that are called off, also 
sends important signals to the market. The report includes a description of an ongoing dispute between 
Örebro municipality and NCC. Despite significant administrative costs for such a procedure, the 
municipality thereby shows that it does not accept certain consequences of the agreement signed 
between the parties. In this way, other municipalities can also benefit from an individual municipality 
prosecuting what is perceived as too high costs or deliveries of insufficient quality. 

Keywords 

Procurement, pavements, municipalities, strategic bidding 
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Förord 
Med finansiering från Trafikverkets branschprogram ”Stärkt samverkan kring transportplanering och 
samhällsutveckling i lokalt och regionalt perspektiv” har Statens väg- och transportforskningsinstitut 
(VTI) i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomfört en studie för att 
kartlägga kommunernas kostnader för beläggningsarbeten. Vi är tacksam för det underlag som 
kommunerna kunnat göra tillgängligt och för de mycket värdefulla synpunkter vi fått från Tore 
Arnesson såväl vid slutseminariet som vid andra tillfällen under arbetets genomförande. Författarna 
står för de kvarvarande brister som kan finnas i materialet. 

Borlänge i september 2021 

Jan-Eric Nilsson 

Projektledare 

Granskare/Examiner 

Tore Arnesson, Svensk Beläggningstjänst AB. 

De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är författarens/författarnas egna och speglar inte 
nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning. / The conclusions and recommendations in the report 
are those of the authors and do not necessarily reflect the views of VTI as a government agency. 
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1. Inledning 
Trafikverket upphandlar allt underhåll och samtliga investeringar av och i infrastruktur i konkurrens. 
Många av de kontrakt som tecknas råkar ut för kostnadsöverskridanden. Exempelvis är slutkostnaden 
för närmare 800 väg- och järnvägsprojekt i genomsnitt 23 procent högre än den kostnad som överens-
kommits i det initiala kontraktet med entreprenörer (Nilsson et al 2019). Förekomsten av slutkostnader 
som med bred marginal överskrider de initiala kostnaderna är dokumenterat också i den internationella 
litteraturen (Flyvbjerg, 2009). Inte bara Trafikverket utan också kommunerna har ansvar för vägar, 
framför allt i tätorter. Man genomför både drift- och underhåll, dvs. kortsiktiga insatser som renhåll-
ning, lagning av hål i vägen liksom snöröjning och dessutom mera omfattande åtgärder som asfal-
tering av både nya gator och vägar liksom förnyelse av existerade beläggningar. 80 procent av alla 
beläggningsarbeten upphandlas i konkurrens, 2 procent genomförs av kommunerna i egen regi medan 
man i övrigt har en blandning av de olika genomförandeformerna (SKR 2020).  

Samtidigt som det finns kunskaper om Trafikverkets hantering av arbetet med dessa upphandlingar är 
kunskapen om kommunernas motsvarande verksamhet bristfällig. Avsaknaden av information om de 
avtal som tecknas i förhållande till den verksamhet som genomförs av entreprenörer, liksom om 
kostnader i avtal i förhållande till slutkostnader gör det svårt att systematiskt följa upp verksamheten. 
Det innebär att det inte heller finns möjligheter att identifiera lösningar som fungerar bättre än andra, 
och därmed inte heller att successivt stärka kommunernas genomförande av verksamheten via en aktiv 
läroprocess. 

I den här rapporten redovisas viss kvantitativ kunskap om kommunalt beläggningsunderhåll. Av 
redovisningen framgår hur kommunernas beställningar i form av förfrågningsunderlag utformas. Vissa 
uppgifter om kostnader vid avtalstillfället och kostnader som slutligt fakturerats finns också tillgäng-
liga. Eftersom underlaget är knapphändigt har det varit svårt att genomföra systematiska statistiska 
analyser av materialet. Resultaten bör därför ses som ett första steg för att påvisa hur information om 
mängder och styck-kostnader kan nyttjas för att vidareutveckla verksamheten. 

Projektets ursprungliga syfte var att kartlägga förekomsten av kostnadsöverskridanden i kommunala 
upphandlingar av beläggningsunderhåll. Med stöd av sådan information skulle det vara möjligt att 
göra jämförelser med motsvarande verksamhet som utförs på det statliga vägnätet. Ett resultat av det 
arbete som redovisas i rapporten är emellertid att denna frågeställning är av begränsat intresse. 
Huvudförklaringen är de strukturella skillnader som finns i sättet att genomföra upphandlingarna. 
Merparten av Trafikverkets beställningar avser väl specificerade uppdrag som genomförs under 
sommarhalvåret. Däremot vet de som är ansvariga för kommunernas beställningar normalt inte vilka 
specifika arbetsuppgifter som kommer att behöva genomföras under en flerårig avtalsperiod.  

Statens respektive kommunernas förfrågningsunderlag skiljer sig därför åt. I stället för avgränsade 
uppdrag utgör kommunens beställning en bedömning av vilka typer av åtgärder som sannolikt 
kommer att behöva genomföras. Många av de kontrakt som tecknas definierar därför ett antal 
aktiviteter varav kommunen årligen avropar en delmängd.  

Mot bakgrund av denna beskrivning är rapportens syfte att beskriva hur verksamheten upphandlas och 
sedermera avropas baserat på underlag som samlats in från ett begränsat antal kommuner. Flera 
observationer från det material som samlats in används för att peka på egenskaper hos de aktuella 
kontrakten. Till följd av det begränsade antalet observationer är det inte möjligt att säkerställa att 
resultaten är statistiskt robusta. Vi väljer att se observationerna som ett antal hypoteser som måste 
kompletteras med uppgifter från fler kommuner innan några säkra slutsatser kan dras. Med en lång-
siktigt systematisk uppföljning av beställningarna är det möjligt att skapa en aktiv läroprocess där 
information om former för upphandlingar och genomförande som är särskilt värdefulla kan spridas 
mellan de olika kommunerna. 
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I den fortsatta framställningen innehåller avsnitt 2 en beskrivning av de principer som bland annat styr 
Trafikverkets upphandlingar av beläggningsarbeten liksom skillnaden mellan denna typ av avtal och 
de avtal som kommunerna upphandlar. Avsnitt 3 redovisar det underlagsmaterial som samlades in 
under sommaren 2020. Avsnitt 4 innehåller en diskussion om innebörden de kunskapsbrister som finns 
om verksamheten medan avsnitt 5 definierar innebörden av strategisk budgivning och hur sannolik-
heten för sådan budgivning kan reduceras. Diskussionen förs på ett principiellt plan eftersom det inte 
är möjligt att säkerställa hur vanligt denna typ av agerande i praktiken är. Det sista avsnittet, avsnitt 6, 
fördjupar beskrivningen av varför det inte är meningsfullt att följa upp kommunernas upphandlingar 
på samma sätt som görs med många av Trafikverkets aktiviteter. I stället förs ett resonemang kring hur 
en aktiv läroprocess kan utformas för att förbättra förståelsen av den beläggningsverksamhet som 
kommunerna upphandlar.  
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2. Upphandling av beläggningsarbeten 
Offentliga upphandlingar av väginvesteringar och -underhåll innebär att en kommersiell entreprenör 
ges i uppdrag att genomföra en av beställaren definierad verksamhet. De yttre formerna för dessa 
upphandlingar baseras på den lagstiftning som är tillämplig för alla inköp i offentlig sektor. Dessutom 
har ett antal principer formaliserats för att ge parterna ett gemensamt ramverk i kommunikationen 
inför och under upphandlingen liksom när varan eller tjänsten levereras. Ramverket beskrivs i avsnitt 
2.1.  

Beläggningsarbeten är en del av alla de uppdrag som behövs för att bygga och underhålla vägar. 
Sådana uppdrag genomförs med delvis olika förutsättningar beroende på vem som upphandlar och 
beroende på uppdragens egenskaper. Avsnitt 2.2 beskriver det vi kallar det traditionella sättet att 
upphandla flertalet uppdrag inom anläggningssektorn och har hämtats från Trafikverkets årliga 
upphandlingar av så kallade underhållsbeläggningar. Avsnitt 2.3 redogör för utformningen av 
kommunernas upphandlingar av beläggningsarbeten medan avsnitt 2.4 redovisar skillnader och 
likheter mellan de kommunala upphandlingarna och Trafikverkets kontrakt för det långsiktiga 
underhållet, av Trafikverket kallat basunderhåll. Avsnitt 2.5 sammanfattar de viktigaste skillnaderna 
mellan dessa tillämpningsområden. 

2.1. Ramverket för beläggningsupphandlingar 
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, ofta omtalad med akronymen LOU, baseras på ett EU-
gemensamt ramverk och omfattar samtliga offentliga köp av varor och tjänster. Lagens syfte är att ge 
alla anbudsgivare samma förutsättningar att delta i upphandlingsprocessen. Lagen ska också säker-
ställa att processen för offentliga inköp är transparent. En central aspekt av kravet på transparens är att 
beslut om vilken anbudsgivare som ska få leverera varor och tjänster ska baseras på lägsta pris eller på 
det anbud som bedöms som ekonomiskt mest fördelaktigt. Om företagen konkurrerar på lika villkor 
om att vinna rätten att leverera kommer en upphandling att bidra till sådan transparens. 

Förutom att LOU innebär att offentliga inköp måste upphandlas i konkurrens har lagen också 
konsekvenser för beställarnas möjligheter att begränsa de priser som ingår i de enskilda företagens 
anbud vid upphandlingstillfället. Vi återkommer till dessa begränsningar i avsnitt 5.4.3.  

Inom bygg- och anläggningsbranschen finns två former för upphandlingar; totalentreprenad och 
utförandeentreprenad. Upphandlingar av beläggningsarbeten baseras på utförandeentreprenader, en 
entreprenadform som i detalj beskrivs i AB 041. Entreprenadformen innebär att beställaren beskriver 
vad som ska utföras och i vilka mängder medan entreprenören lämnar anbud i form av styckpriser för 
varje aktivitet. Den vinnande anbudsgivaren utför arbetet enligt handlingarna. Beställaren ansvarar 
alltså för konstruktionen och entreprenören för utförandet. 

Bestämmelserna i AB 04 har tagits fram av Byggandets kontraktskommitté (BKK), en ideell förening 
vars medlemmar representerar byggherrarnas, entreprenörernas och konsulternas intressen i bygg-
branschen. Kommittén är också ett förhandlingsorgan för utformningen av allmänna villkor för olika 
typer av kontrakt. Man arbetar också för efterlevnad av överenskommelser som slutits. 

Den formella starten för varje upphandling sker i och med att ett förfrågningsunderlag offentliggörs. 
Där beskrivs den verksamhet som beställaren vill ha utförd. En central komponent i förfrågnings-
underlaget är mängdförteckningen (MF) som specificerar och mängdsätter varje aktivitet.  

 
1 Allmänna bestämmelser för utförandeentreprenader, 2004. https://www.byggherre.se/avtal-och-
juridik/avtal/ab-04-och-abt-06  

https://www.byggherre.se/avtal-och-juridik/avtal/ab-04-och-abt-06
https://www.byggherre.se/avtal-och-juridik/avtal/ab-04-och-abt-06
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Detta görs inte genom att beställarna med egna ord beskriver den verksamhet som man vill ha utförd. I 
stället baseras varje MF på en s.k. AMA-nomenklatur (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning).2 
Detta är ett hårt strukturerat och mycket omfattande referensverk med definitioner av och krav på 
enskilda arbetsmoment. Detta är det andra exemplet på ett hjälpmedel som tagits fram inom ramen för 
branschens gemensamma arbete. Syftet med den tekniska beskrivningen i referensverket AMA är att 
förbättra möjligheten för att beställare och utförare ska vara överens om de metoder och det material 
som skall användas i varje upphandlat uppdrag. I regelverket ingår också ett tredje dokument, MER 
Anläggning3 som preciserar de Mät- och Ersättningsregler som är tillämpliga för anläggningsarbeten. 

2.2. Trafikverkets traditionella förfarande 
Baserat på AMA Anläggning ges i Tabell 1 ett exempel på hur Trafikverket utformat mängd-
förteckningen för ett beläggningsarbete. Den översta nivån av de koder som används representerar ett 
mycket brett område. I exemplet omfattar koden B rivningsaktiviteter. Med varje tillkommande 
bokstav och siffra ges en ytterligare precisering. BED.1 står för rivning av anläggning och i tabellen 
vill beställaren att utföraren ska fräsa bort 20 mm av den existerande beläggningen, något som 
preciseras av koden BED.12142. Dessa uppgifter finns i kolumnerna märkta ’kod’ och ’text’. 
Kolumnen ’enhet’ anger vilket mått som används för varje aktivitet, i det här fallet kvadratmeter, och 
av kolumnen ’mängd’ framgår att aktiviteten avser en yta som är något större än 25 000 m2. Om vägen 
är ca 8 m bred är den aktuella sträckan ca 3 km lång. 

AMA-kod D avser en stor mängd aktiviteter som representerar ’marköverbyggnader och anläggnings-
kompletteringar’. Detta specificeras ytterligare i koderna DCB ’förstärkningslager för väg, plan o d’ 
samt DCC ’bitumenbundna överbyggnadslager’. Specifikt vill beställaren att entreprenören ska lägga 
400 ton stödremsa av obundet slitlagermaterial (kod DCB.621) i anslutning till den vägbana som ska 
få ny beläggning. Slitlagret, dvs. beläggningens ytlager, har koden DCC.1452 och innebär att 
entreprenören ska applicera en beläggning med beteckningen TSK 16 70/100, kulkvarnsvärde ≤ 7,45 
kg/m2 på samma yta där man inledningsvis tog bort beläggning. Beteckningarna anger vilken asfalt-
blandning som ska användas, halten bindemedel, lagrets täthet samt största accepterade stenstorlek. 
Beställningen innebär också att det ska finnas en tilläggsmassa att lägga ut. 

Sammantaget innebär denna MF att en av Trafikverkets regioner vill att en entreprenör på en ca tre km 
lång sträcka ska ta bort en del av den existerande beläggningen och i stället lägga på en ny beläggning. 
Samtidigt ska vissa kompletterande aktiviteter genomföras. Detta utgör beställningen.  

Som tidigare noterats fylls kolumnen ’à-pris’ i av varje entreprenör som vill lämna ett anbud. Av 
tabellen framgår att den vinnande entreprenören exempelvis vill ha 10 kronor för varje m2 beläggning 
som ska tas bort och 43 kr per m2 för att lägga på den nya beläggningen. För varje rad multipliceras 
mängd med pris för att få ett belopp och beloppssumman utgör entreprenörens anbud. I det här fallet 
har vinnaren begärt att få nästan 1,5 mkr för slutfört arbete. 

Ett antal kompletterande bestämmelser reglerar avtalets genomförande. En regel utgår från att de 
mängder som anges i förfrågningsunderlaget är förhandsbedömningar av de aktiviteter som beställs 
som i sig är osäkra. Det faktiska behovet av varje aktivitet kan vara både större och mindre än 
förhandsbedömningen. I AB 04, 6:6, andra stycket sägs att ”Angivet à-pris gäller intill 25 % ökning 
eller minskning av sådant kontraktsarbete som priset avser, …”. Innebörden är att entreprenörens 
faktura innehåller en specifikation av hur stora mängder som faktiskt förbrukats och så länge som 
utfallet inte avviker från specifikationen allt för mycket så är det faktisk förbrukning som ersätts. 

 
2 https://byggtjanst.se/tjanster/ama-anlaggning-online  
3 https://byggtjanst.se/bokhandel/ama/ama-anlaggning/mer-anlaggning/mer-anlaggning-17  

https://byggtjanst.se/tjanster/ama-anlaggning-online
https://byggtjanst.se/bokhandel/ama/ama-anlaggning/mer-anlaggning/mer-anlaggning-17
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I uppföljningar av genomförd verksamhet anger Trafikverket ”mängdförändringar” som en källa till 
avvikelser mellan beställning och faktisk fakturering. En annan anledning till sådana avvikelser 
betecknas med akronymen ÄTA som står för Ändringar, Tillägg och Avdrag. Detta syftar på 
aktiviteter som inte ingick i den ursprungliga beställningen.  

Tabell 1. Exempel på mängdförteckning för Trafikverkets beställning av beläggningsarbete 

Kod Text Enhet Mängd á-pris Belopp 

BED.12142 Rivning, fräsning - Fräsning 20 mm m2 25 600 10 256 000 

DCB.621 Stödremsa av obundet 
slitlagermaterial kategori A till 
belagda ytor  - Stödremsa ca 40 kg/m 

ton 400 291 116 400 

DCC.1452 Slitlager av tunnskiktsmassa vid 
underhåll - TSK 16 70/100, 
kulkvarnsvärde ≤ 7, 45 kg/m2 

m2 25 600 43 1 088 000 

DCC.1452 Tilläggsmassa TSK 16 70/100, kkv ≤ 7 ton 50 600 30 000 

Summa - Tom. - Tom. Tom. - Tom-. 1 490 400 

Merparten av de MF som Trafikverket använder i sina upphandlingar baseras på en projektering. 
Genom att låta en konsult gå igenom förutsättningarna på den plats där aktiviteten ska genomföras och 
gå igenom eventuell historisk dokumentation av anläggningen, ökar precisionen i mängd-
bedömningarna och risken minskar för att det ska krävas ÄTA. 

2.3. Kommunernas upphandling av beläggningsunderhåll - ramavtal 
Även kommunernas upphandlingar av beläggningsarbeten baseras på utförandeentreprenader 
innehållande en MF som beskriver den verksamhet som ska utföras. Kommunernas MF består 
vanligen av två delar: beläggningsarbeten och tilläggsarbete i form av en tim- och à-prislista. I 
beläggningsarbete ingår trafikanordningar, förarbeten och asfaltsbeläggningen. Skillnaden jämfört 
med exemplet i Tabell 1 som kallats en traditionell upphandling, och den kommunala upphandlingen 
är sättet att specificera de aktiviteter som ingår i uppdragsbeskrivningen.  

Medan beställningen i Tabell 1 avser hela åtgärden på en specifik plats används Tabell 2 för att 
illustrera en avgränsad del av en kommunal beställning. I det aktuella fallet finns således ett antal 
AMA-koder som inte tagits med i tabellen.  

Den övergripande koden CEC i Tabell 2 representerar uppdrag där jord, grus eller annat material ska 
fyllas upp i ett avgränsat område. CEC.1 representerar fyllning av ledningsbädd och den aktivitet som 
beskrivs i tabellen har beteckningen CEC.2111, ’Ledningsbädd för VA ledning’. Denna aktivitet kan 
utföras enligt två olika modeller som har specificerats på annan plats i dokumentationen.  

Enligt samma förfarande som i Tabell 1 anges kvantiteter (mängder) för varje aktivitet, specificerat 
som längdmeter, kvadrat- och kubikmeter, antal ton osv. Likaså anger tabellens fjärde kolumn 
entreprenörens anbud. Entreprenören begär 55 kr/m2 för att lägga ut 5 000 m2 av ABT8 70/100 
(tjocklek 25 mm, koden DCC.2) medan man vill ha 60 kr/m2 för att lägga 5 000 m2 av ABT8 70/100 
(tjocklek 35 mm). Det kan tyckas trivialt att notera att anbudsgivaren här vill ha mer betalt för att 
lägga ut en tjockare beläggning, men denna enkla observation ger ändå ett exempel på en typ av 
rimlighetstest av inkomna anbud som kan användas för framtida upphandlingar. 
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Tabell 2. Exempel på en del av en mängdförteckning från en kommun 
Kod Text Enhet Mängd à-

pris 
Kostnad 

CEC.2 Fyllning för ledningsbädd m3(ta) 10 0,10 1 

CEC.2111 Ledningsbädd för VA-ledning - Fall A m2 10 0,10 1 

CEC.2111 Ledningsbädd för VA-ledning - Fall B m2 10 0,10 1 

BED.157 Rivning av kantstöd - Betongkantstöd klistrat, Fall A M 50 0,10 5 

BED.157 Rivning av kantstöd - Betongkantstöd nedgrävt, 30 
cm, Fall A 

M 20 0,10 2 

DCB.2 Förstärkningslager för väg, plan o d  

0–90 Fall B Tjocklek 200 mm 

m3(ta) 20 0,10 2 

DCB.2 Förstärkningslager för väg, plan o d  

0–90 Fall B Tjocklek 300 mm <100 

m3(ta) 100 0,10 10 

DCC.2 Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för 
väg, plan o d Maskinläggning, kvartsit, inkl. 
klistring  

ABT8 70/100 tjocklek 25mm 

m2 5 000 55 275 000 

DCC.2 Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för 
väg, plan o d Maskinläggning, kvartsit, inkl. 
klistring  

ABT8 70/100 tjocklek 35mm 

m2 5 000 60 300 000 

DCC.2 Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för 
väg, plan o d Maskinläggning, kvartsit, inkl. 
klistring  

ABT11 70/100 tjocklek 35 

m2 2 000 60 120 000 

DCC.2 Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för 
väg, plan o d Maskinläggning, kvartsit, inkl. 
klistring  

ABT11 100/150 tjocklek 35 

m2 2 000 55 110 000 

DCC.2 Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för 
väg, plan o d Maskinläggning, kvartsit, inkl. 
klistring  

Justering med ABT 

Ton 300 50 15 000 

DCC.2 B <2 m, maskinläggning, kvarsit, inkl klistring 
ABT8 160/220 tjocklek 25mm 

m2 100 150 15 000 

DCC.2 B <2 m, maskinläggning, kvarsit, inkl klistring 
ABT8 160/220 tjocklek 35mm 

m2 100 100 10 000 

DCC.2 Handläggning, kvarsit, inkl klistring 

ABT8 70/100 tjocklek 25mm 

m2 500 150 75 000 

DCC.2 Handläggning, kvarsit, inkl klistring  

ABT8 70/100 tjocklek 35mm 

m2 500 150 75 000 

DCC.2 Handläggning, kvarsit, inkl klistring  

AG16 160/220 tjocklek 40mm 

m2 100 150 15 000 

DCC.2 Handläggning, kvarsit, inkl klistring  

Justering med ABT 

Ton 200 100 20 000 

- Tom. Summa Tom. - Tom. - Tom. - 1 030 022 
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På samma sätt som i Trafikverkets upphandling vinner normalt den anbudsgivare som erbjuder sig att 
genomföra arbetsuppgifterna till lägst kostnad. I (det förkortade) exemplet vill anbudsgivaren ha något 
mer än 1 miljon kronor för att utföra de aktiviteter som beskrivs. 

Samtidigt som båda upphandlingarna utgör utförandeentreprenader baserade på AMA-koder och ett i 
övrigt gemensamt ramverk skiljer beställningarna sig åt i viktiga avseenden. En skillnad är att 
upphandlingen i Tabell 1 innebär att en entreprenör ska genomföra den beskrivna verksamheten. Den 
verksamhetsspecifikation eller beställning som görs i Tabell 2 är däremot en bruttolista av aktiviteter 
som kan komma att avropas under det eller de år som täcks av det avtal som tecknas mellan 
kommunen och entreprenören. Avtalsformen kallas ramavtal, där specifika mängder avropas. 

Denna skillnad är av avgörande betydelse för förståelsen av de avtal som ingås. När entreprenören 
lämnar ett anbud i den kommunala upphandlingen framgår inte vad som faktiskt kommer att efter-
frågas. För att understryka detta förhållande anges i förfrågningsunderlaget att de angivna mängderna 
är preliminära eller fiktiva och att beställaren inte ger garantier för hur mycket som kommer att 
avropas. Den faktiska beställningen kan komma att både kunna under- och överstiga den mängd som 
anges i MF och inga garantier ges för att alla aktiviteter som specificeras faktiskt kommer att avropas.  

Detta förhållande kan också illustreras med hjälp av Tabell 2 där DCC.2 specificerats i ett betydande 
antal alternativa beställningar som kan komma att göras av slitlager. Större kommuner kan komma att 
avropa mer än ett beläggningsarbete och man kan efterfråga två eller flera av de olika typer av asfalt 
som ingår i förfrågningsunderlaget. Det mesta talar emellertid för att man inte kommer att vilja 
beställa samtliga aktiviteter. Särskilt troligt är detta för de mindre kommunerna. Genom att låta många 
olika specifikationer av aktiviteter (AMA-koder) ingå i förfrågningsunderlaget behåller kommunen sin 
handlingsfrihet inför de beslut som kommer att fattas under avtalsperioden. Därmed finns inte ett 
behov av att inför varje aktivitet och varje nytt år genomföra en ny upphandling. 

Medan Trafikverkets upphandlingar baseras på en projektering använder kommunerna normalt inte ett 
utanförstående stöd för att utforma ett förfrågningsunderlag. MF baseras i stället på erfarenheter från 
tidigare upphandlingar och på kompetensen hos kommunens beställningsansvarige. Också detta har 
konsekvenser för uppföljningar av verksamheten.  

De beskrivna skillnaderna mellan Tabell 1 och Tabell 2 påverkar incitamenten för de anbudsgivare 
som överväger att lämna anbud på det som vi ibland kommer att kalla ett kommunalt avropsavtal. Vi 
återkommer i avsnitt 4 till konsekvenserna av dessa skillnader. 

2.4. Trafikverkets upphandling av basunderhåll väg 
Trafikverkets upphandlingar av större beläggningsarbeten beskrevs i avsnitt 2.2. Därutöver upphandlas 
också Trafikverkets löpande vägunderhåll, så kallade baskontrakt. Landet är indelat i ett 100-tal olika 
underhållsområden och de kontrakt som tecknas omfattar ca fem år och har att hantera bland annat 
vinterväghållning, oplanerade händelser och akut uppkomna åtgärder.  

Mellan hälften och två tredjedelar av kostnaden för dessa kontrakt avser vintervägunderhåll. Det är 
uppenbart svårt att i förväg bedöma hur svåra väderförhållanden som kommer att prägla de vintrar som 
omfattas av avtalet. Det har därför utvecklats en särskild modell för att ersätta utförarna. Eftersom 
denna del av avtalen inte är relevanta för rapporten, beskrivs inte förfarandet närmare. 

Tabell 3 ger ett exempel på en annan del av kontrakten för basunderhåll. Inte bara vinterunderhållet 
utan också storleksordningar på många andra aktivitetskonton kan vara svåra att bedöma vid 
upphandlingstillfället. Trafikverket använder då erfarenhetsvärden. Det innebär att man, baserat på 
tidigare års aktiviteter inom samma underhållsområde, gör en bedömning av hur omfattande verksam-
heten kan komma att bli. I denna del finns stora likheter med kommunernas upphandlingar som i 
huvudsak består av dessa så kallade R-aktiviteter. Begreppet är definierat i det ramverk som beskrevs i 
avsnitt 2.1 och refererar till att beställningen är (R)eglerbar. 
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Det är dessutom möjligt att använda flera typer av fasta ersättningar, det som i tredje kolumnen 
betecknas med akronymen OR, (OReglerbar). En ersättning för dessa aktiviteter utgår oavsett hur 
omfattande aktiviteten i fråga blir, och anbudsgivaren måste därför ange önskad ersättning för denna 
del av uppdraget. I samband med beläggningsarbeten är det exempelvis nödvändigt att sätta upp 
hastighetsskyltar och skyddsanordningar för dem som utför arbetet. Detta är en tvingande åtgärd som 
utgör en förutsättning för övriga aktiviteter. När sådana aktiviteter beskrivs i en MF anger 
entreprenören vilken fast ersättning man vill ha för att utföra denna del av uppdraget. 

Tabell 3. Del av Trafikverkets förfrågningsunderlag för basunderhåll väg 

82 Vägyta - Tom. - Tom. Tom. - 

82.1 Framkomlighet (hela vägsträckan) OR Km  1096 

82.2 Hinderfrihet (hela vägsträckan) OR Km  1096 

82.3 Omledning av trafik (hela vägsträckan) OR Km  1096 

82.4 Sten- och blockrensning R st   35 

82.5 Belagd väg - Tom. - Tom. Tom. - 

82.51 Friktion (belagd vägsträcka) OR Km  1055 

82.52 Beläggningsåtgärder - Tom. - Tom. Tom. - 

82.521 Sprickor och hål - Tom. - Tom. Tom. - 

82.52111 Lagning med SR 1500 (snabellagare) eller likvärdigt R m3  45 

82.52112 Lagning med kallmassa  R Ton  30 

82.52113 Lagning med varmmassa ABT 11 R Ton  25 

82.5212 Sprickor och hål OR Km  1055 

2.5. Väsentliga skillnader och likheter 
Trafikverkets upphandlingar av både större beläggningsarbeten och av löpande underhåll liksom 
kommunernas upphandlingar av beläggningsuppdrag genomförs med stöd av ett och samma regelverk. 
Förutom den lagreglering som hanteras via LOU baseras kontrakten mellan beställare och utförare på 
utförandeentreprenader som preciseras i AB 04 och där uppdrag och ersättningar regleras via AMA 
och MER. 

Trafikverkets beställning av en underhållsbeläggning innebär att en specifik åtgärd ska genomföras. 
Det finns alltid en osäkerhet om den förhandsbedömning som görs av arbetets omfattning, dvs. hur 
många kubik-, kvadrat- eller längdmeter etc. som arbetet kommer att innebära. Denna osäkerhet 
hanteras av regler i AB 04. Där framgår att den mängdbedömning som görs är preliminär och att den 
faktiska omfattningen kan avvika med 25 procent i volym utan att ersättningen – styckpriset i det 
vinnande anbudet – behöver förändras. I samma regelverk regleras också formerna för 
tilläggsbeställningar, ÄTA. 

Både (den reglerbara delen av) Trafikverkets upphandlingar av basunderhåll väg och kommunernas 
beläggningsupphandlingar avser ett antal åtgärder som kan komma att avropas under en avtalsperiod. 
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De regelverk som används – AB04, AMA, MER – har i första hand utvecklats för att upphandla den 
första typen av verksamhet, dvs. avgränsade projekt. Däremot saknas en sammanhållen hantering av 
Trafikverkets basunderhåll väg liksom kommunernas ramavtal med avrop. Detta utgör grunden för 
flera av de problem som beskrivs. 



20  VTI rapport 1097 

3. Beskrivning av inkommit material 
I början av sommaren 2020 skickades ett brev med förfrågan om att ta del av information om 
kommuners beläggningsupphandlingar för vägunderhåll till samtliga 290 kommuner i Sverige. I 
avsnitt 3.1 redovisas de frågor som formulerades medan avsnitt 3.2 innehåller en beskrivning av det 
material som inkommit. Några upphandlingar som genomförts med stöd av ett egenutvecklat för-
farande som vi döpt till Skövdemodellen beskrivs i avsnitt 3.3. Avslutningsvis redovisas de krav på 
sekretess som en del vinnande budgivare begärt och som fick som följd att efterfrågad information inte 
lämnades ut av dessa kommuner (avsnitt 3.4). 

3.1. Kontaktbrev 
För att höja kunskapsnivån om svenska kommuners beläggningsupphandlingar har en enkät skickats 
till Sveriges kommuner. Enkäten utformades för att kartlägga skillnaden mellan kostnaden i de 
beläggningskontrakt som tecknas mellan kommunen och en entreprenör och den fakturerade slut-
kostnaden. På samma sätt som i Nilsson et al (2020) var avsikten att pröva möjliga förklaringar av 
sådana skillnader. Avsikten var också att ställa samman styck-kostnader för några AMA-koder från 
olika kommuner. Detta skulle göra det möjligt att jämföra de priser en kommun fått i sin upphandling 
med ett genomsnitt från samtliga kommuner som lämnat denna uppgift.  

I stället för att be kommunerna fylla i en enkät eller blankett efterfrågades det digitala underlag – den 
prissatta MF – som använts vid upphandlingstillfället. Kommunerna ombads också att bifoga underlag 
på fakturerade kostnader för de aktuella AMA-koderna. Kostnadsinformationen omfattade i första 
hand åren 2018 och 2019. 

Mera specifikt efterfrågades följande uppgifter: 

1. Mängdförteckningar med både à-priser och mängder från det vinnande anbudet. 
2. Tilldelningsbeslutet, dvs. det dokument som anger vilka anbud som lämnats och vilken 

entreprenör som lämnat det bästa anbudet.  
3. Avropade mängder per år.  
4. ÄTOR – Ändring och tillägg, dvs. eventuella extra beställningar 

3.2. Observationer från materialet 
53 kommuner lämnade ut viss information, varav 38 kommuner lämnade den typ av information som 
efterfrågades. Av Tabell 4 framgår att det i genomsnitt (medianvärdet) inkom 4,5 (4) anbud. I något 
fall inkom ett enda anbud medan det som mest lämnats 10 bud. 

En insikt från forskningslitteraturen är att skillnaden mellan det vinnande (lägsta) och det näst lägsta 
anbudet minskar ju hårdare konkurrensen är mellan anbudsgivarna. Tabellen innehåller därför också 
uppgifter om kvoten mellan de två lägsta anbuden. Skillnaden är enbart fem procent i den kommun 
som har minst skillnad medan den högsta observerade skillnaden är 150 procent; medelvärdet 
(medianen) är 36 (25) procent. Den förhållandevis stora genomsnittliga skillnaden mellan de två lägsta 
anbuden skulle kunna tolkas som att konkurrenstrycket vid upphandlingarna är otillräckligt. En av 
slutsatserna av den analys som görs i avsnitt 4 är emellertid att gapet i den här tillämpningen också kan 
ha andra förklaringar. 
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Tabell 4. Information om lämnade anbud 
 

Antal lämnade anbud Kvot: näst lägsta/lägsta anbud 

Medelvärde 4,53 1,36 

Medianvärde 4 1,25 

Maxvärde 10 2,5 

Minvärde 1 1,05 

Antal observationer 38 33 

Det finns information från 41 kommuner om vilka företag som tilldelats kontrakt.4 Som framgår av 
Tabell 5 domineras marknaden av de tre stora entreprenörerna. 

Tabell 5. Aktiva företag, antal tilldelade kontrakt 

Asfaltgruppen Öst 1 

BDX 1 

Mälardalen spår och anläggning 1 

NCC 12 

PEAB 12 

Sandahls 4 

Skanska 9 

Svevia 1 

Summa 41 

Vissa kommuner har explicit infogat trafikanordningar (skyltning och andra anordningar i samband 
med det arbete som utförs) i mängdförteckningen medan andra inte låter denna uppgift ingå. De 
kommuner som exkluderar trafikanordningar i mängdförteckningen har en större andel kostnader för 
trafikanordningar i ÄTA. Hur trafikanordningar prissätts av entreprenören i dessa framgår inte.  

Endast för sex kommuner har det varit möjligt att jämföra information från MF i det kontrakt som 
skrivits mellan parterna med det slutliga utfallet, dvs. för att identifiera de aktiviteter som avropats och 
i vilka mängder. Tabell 6 innehåller uppgifter om de kontrakt som tecknats i de sex kommunerna. Den 
första raden anger det vinnande priset och det framgår att det finns stora skillnader mellan hur stora 
beställningar som görs. Med tanke på storleksskillnader mellan kommunerna är detta inte 
anmärkningsvärt. Den andra raden redovisar antal rader i den MF som ingår i förfrågningsunderlag 
och i det kontrakt som skrivs. Varje rad avser en aktivitet definierad i form av en AMA-kod. Föga 
förvånande finns det ett samband (en korrelation) mellan antalet aktiviteter och kostnaden vid 

 
4 Här och i övrigt i redovisningen finns skillnader i antalet observationer som beror på att vissa kommuner 
lämnat vissa uppgifter men inte andra. 
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upphandlingstillfället. Exempelvis har kommun C tecknat det största kontraktet (43,2 mkr) och har 
också det största antalet AMA-koder (293).  

Förutom att AMA-koderna kvantifierar omfattningen av varje aktivitet i termer av fysiska mängder 
(m2, m3, ton etc.) innehåller många kontrakt en separat del med tilläggstjänster som vanligen ersätts 
per timme. Detta kan avse arbetstid för specifika kategorier av yrkesarbetare, användning av lastbilar 
och arbetsfordon etc., och den tredje raden i Tabell 6. 

Tabell 6. Information om pris och omfattning av upphandlade kontrakt för sex kommuner. 

Tabell 7. Information om avropade kostnader etc. det första avtalsåret. Procentuell andel inom 
parentes. 

År 1 Kommun 
A 

Kommun 
B 

Kommun 
C 

Kommun 
D 

Kommun 
E 

Kommun  
F 

Avropad kostnad, mkr 2,3 (53) 3,6 (109) 31,5 (73) 5,9 (51) 10,2 (40) 36,6 (190) 

Avropat antal AMA-
koder 

35 (68) 31 (100) 20 (7) 71 (46) 27 (47) 81 (117) 

-varav nya koder 0 (0) 7 (23) 5 (25) 0 (0) 0 (0) 29 (36) 

Avropat antal 
tilläggstjänster 

4 (44) 9 (69) 0 (0) 8 (50) 5 (63) 11 (55) 

-varav nya aktiviteter 0 (0) 0 (0) 0 (-) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Tabell 8. Information om avropade kostnader etc. det andra avtalsåret. Procentuell andel inom 
parentes. 

År 2 Kommun 
A 

Kommun 
B 

Kommun 
C 

Kommun 
D 

Kommun 
E 

Kommun  
F 

Avropad kostnad, mkr 4,4 (98) 3,7 (111) 34,0 (79) 6,8 (59) 24,2 (94) - noll. 

Avropat antal AMA-
koder 

37 (72) 28 (93) 19 (7) 68 (44) 27 (45) - noll. 

-varav nya koder 4 (11) 8 (29) 4 (21) 1 (2) 0 (0) - noll. 

Avropat antal 
tilläggstjänster 

4 (44) 6 (46) 0 (0) 7 (44) 0 (0) - noll. 

-varav nya aktiviteter 0 (0) 0 (0) 0 (-) 0 (0) 0 (-) - noll. 

Medan Tabell 6 redovisar uppgifter om de upphandlade kontrakten innehåller Tabell 7 och 8 uppgifter 
om hur kommunerna under två år avropat verksamhet från avtalen. Kommun B har det lägsta 
anbudspriset av de fem kommunerna. Man har dessutom avropat för ett belopp som ligger nära 
ursprungsbedömningen både år 1 och år 2. Även antalet avropade AMA-koder och antalet avropade 
tilläggstjänster sammanfaller med specifikationen i avtalet vilket kan innebära att kommun B har haft 
stor precision i sin förhandsbedömning av vad som kommer att avropas. Samtidigt har kommunen lagt 
till 7 respektive 8 AMA-koder de två åren. Det innebär att flera koder i avtalet inte avropats samtidigt 
som andra lagts till. De tillkommande koderna finns i regel under huvudrubriken DCC, dvs. det avser 
beläggningar som inte fanns med när förfrågningsunderlaget utformades.  

Anbud Kommun 
A 

Kommun 
B 

Kommun 
C 

Kommun 
D 

Kommun 
E 

Kommun  
F 

Anbudspris baserat på 
fiktiva mängder, mkr 

4,2 3,3 43,2 11,6 25,8 21,3 

Antal AMA-koder 51 30 293 155 60 69 

Antal tilläggstjänster 9 13 6 16 8 20 
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Ersättningen för alla tillkommande aktiviteter – dvs. det nya styckpriset – måste fastställas genom att 
kompletterande överenskommelser träffas mellan parterna. Det saknas information om ersättningen för 
de tillkommande aktiviteterna. För kommunerna har dessa tillkommande aktiviteter samma status som 
framförhandlade ersättningar för ÄTA i de traditionella avtal som beskrevs i avsnitt 2.2. 

Samtidigt som kommun B avropat för något mer än vad som framgår vid upphandlingstillfället har 
övriga kommuner avropat för ett lägre belopp än vad som framgår av det vinnande anbudet, kommun 
F undantaget. Detta illustrerar om något att jämförelser mellan kostnad i det ursprungliga avtalet och 
avropad kostnad har begränsat informationsinnehåll.  

Det insamlade materialet visar också att det är vanligare att kostnaden för tilläggsarbeten avviker från 
anbudssumman jämfört med det vanliga beläggningsarbetet. Tilläggsarbeten hamnar i större 
utsträckning i ÄTA vilket kan bero på att de är svårare att i förhand bedöma omfattningen av dessa 
tjänster. Det medför en risk för att kostnader av tilläggsarbeten kan bli dyrare än planerat till följd av 
att de inte är reglerade i ramavtalet och aktiviteterna/tjänsterna hamnar i ÄTA i stället. Det är inte svårt 
att utläsa ytterligare information från tabellsammanställningen. 

I Tabell 9 redovisas en annan egenskap hos de vinnande anbuden i kommunernas upphandlingar, 
Sammanlagt har 45 kommuner lämnat någon information om styckpriser i vinnande anbud och det 
finns nästan 5 300 styckpriser totalt. Det finns i tillgängligt material ett exempel på ett negativt 
styckpris och ett annat där priset anges till noll. Dessutom finns över 400 fall med priser mellan noll 
och en krona och mer än 800 observationer av styckpriser lägre än 10 kronor.  

Tabell 9. Förekomsten av låga priser, antal (procent) 

Totalt antal kommuner som gett information om styckpriser 45 

Antal priser (rader) i anbuden bland alla kommuner 5284 

Antal negativa priser 1 

Antal nollpriser 1 

Antal priser 1 krona eller lägre 408 (7,7) 

Antal priser 1–9 kronor 811 (15,3) 

För beställaren kan det vid en första anblick framstå som positivt att få anbud med låga priser. Det är 
emellertid svårt att förstå hur ett företag kan genomföra aktiviteter till sådana kostnader. Det är inte 
möjligt att generellt bedöma vad som ska anses vara ett ’anmärkningsvärt lågt’ styckpris, men frågan 
behandlas åter i avsnitt 5. 

3.3. Skövdemodellen 
Under arbetet med att samla information framkom att en av de tillfrågade kommunerna använt ett 
upphandlingsförfarande som utvecklats av Skövde kommun. Det vi för enkelhets skull kallar Skövde-
modellen hade också utnyttjats av andra kommuner i regionen.  

Tabell 9 beskriver det förfarande som används för en av de AMA-koder som ingår i MF. Startpunkten 
för upphandlingen är att beställarens förfrågningsunderlag inte bara redovisar bedömda mängder utan 
också anger samtliga styckpriser för de AMA-koder som redovisas i en MF. I exemplet varierar 
kvadratmeterpriset mellan 80 och 100 kr beroende på typ av beläggning och arbetets utbredning. 
Genom att på sedvanligt sätt multiplicera mängd och pris och summera över alla rader erhålls en 
totalkostnad för paketet, i det mycket förenklade exemplet 272 500 kr.  
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Upphandlingen innebär att varje entreprenör tar ställning till denna sammanställning och avgör om 
man är beredd att genomföra arbetet till denna eller till en högre eller lägre kostnad. Anbudet är därför 
ett procenttal. I det aktuella fallet inkom två anbud, det ena på -16 procent och det andra på +8,37 
procent. Tillämpat på värdet i tabellen innebär det att det vinnande anbudet kom att kosta 
((1-0,16) *272 500=) 228 900 kr. Det saknas ytterligare information om vilket företag som tilldelades 
kontraktet och om den slutligen avropade kostnaden. 

Tabell 10. Exempel på hantering av Skövde-modellen 

DCC.2411 Slitlager kategori B av tät asfaltbetong (ABT) 

Maskinläggning på grusunderlag 

Enhet Mängd Pris Summa 

- Tom. 100 ABT 11 100/150 < 500 m2 /objekt m2 1000 100 100 000 

- Tom. 100 ABT 11 100/150 > 500 m2 /objekt m2 1000 90 90 000 

- Tom. 80 ABT 11 100/150 < 500 m2 /objekt m2 500 80 40 000 

- Tom. 80 ABT 11 100/150 > 500 m2 /objekt m2 500 85 42 500 

- Tom. Totalt - Tom. - Tom. - Tom. 272 500 

Med detta förfarande anger beställaren de styckpriser som gäller för samtliga aktiviteter i MF och 
dessa värden kan inte förändras av budgivarna. På detta sätt kommer kommunen inte att drabbas av att 
olika anbudsgivare lämnar olika strategiskt satta anbud. Däremot kommer de eventuella strategiska 
anbud som lämnats i upphandlingar som ligger till grund för de priser som ingår i förfrågnings-
underlaget att också fortsättningsvis prägla kommunikationen mellan parterna. Vi återkommer i avsnitt 
4.4.2 till en diskussion kring hur väl förfarandet fungerar. 

3.4. Sekretess 
Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller absolut anbudssekretess till dess att 
tilldelningsbeslut har fattats. Därefter blir anbud och andra i upphandlingen ingående uppgifter allmän 
handling. Flera av de svar som kommunerna lämnat anger emellertid att priserna i vinnande avtal inte 
kan lämnas ut därför att anbudsgivaren begärt sekretess. 

Uppgifter i anbud kan dock omfattas av så kallad kommersiell sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen. Dessutom omfattas SKR inte av offentlighetsprincipen (AFB.55).  

Grunden för sekretess är den risk som annars finns för att affärshemligheter blir tillgängliga för 
konkurrenter. I en skriftväxling med ett av de företag som begärt sekretess anfördes också att man 
’lagt ner avsevärd tid’ för att utveckla de kunskaper som ligger till grund för lämnat anbud.  

Samtidigt som anbudsgivarna kan begära sekretess för enskildheter i anbuden – i den här tillämp-
ningen för de styckpriser som leder fram till att anbudsgivaren vinner en upphandling (eller inte) – 
måste den totala kostnaden som ett anbud landat på offentliggöras i den anbudsutvärdering som 
offentliggörs efter en upphandling. Med tillgång till sådan information har det varit möjligt att i ett 
antal fall kunna jämföra nivåer på det lägsta och därmed vinnande anbudet med det näst lägsta budet; 
jfr Tabell 4. 

En sådan jämförelse kan tyckas vara trivialt, men saknar inte informationsinnehåll. I den ekonomiska 
teori som lärs ut om ideala marknader är många företag aktiva. Med tillämpning på upphandlings-
marknader skulle de lämnade anbuden ligga ganska nära varandra. Konkurrensen om att tilldelas ett 
kontrakt leder till att det mest effektiva företaget kan lämna lägst anbud och därmed vinner 
upphandlingen. 
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Sammanställningen i Tabell 4 visar emellertid att det i något fall var en enda anbudsgivare som lämnat 
anbud samtidigt som det i genomsnitt lämnats mellan fyra och fem anbud. Uppenbarligen är 
konkurrenstrycket inte så starkt som läroboksvärlden utgår från. Därmed är det inte heller säkert att det 
alltid är den mest effektive som vinner.  

Det finns en omfattande forskningslitteratur som försökt belägga vad som kan anses vara en 
’tillräcklig’ konkurrens. Svaret varierar emellertid starkt beroende på vilka typer av varor och tjänster 
som upphandlas. Det är uppenbarligen betänkligt att ha en enda budgivare samtidigt som det går att 
hitta exempel i litteraturen på att den aktuelle konkurrenssituationen med i genomsnitt 4,5 lämnade 
anbud är god nog; jfr. diskussionen i Nilsson et al. (2005). 

Ett dilemma i denna bedömning är emellertid att det finns andra aspekter på vad som kan anses vara 
en godtagbar konkurrens än bara antalet lämnade anbud. En sådan aspekt är de skillnader i förutsätt-
ningar som kan finnas mellan anbudsgivarna. Särskilt betydelsefullt är att ett företag som tidigare haft 
ett avtal på en marknad – i en kommun – vet mer om de aktuella förutsättningarna än konkurrenterna.  

Det är i detta sammanhang som sekretessreglerna kan ha viss betydelse. Genom att slippa att offentlig-
göra det anbud som lämnats behöver man inte visa upp de priser som konkurrenterna tämligen 
omgående skulle identifiera som strategiska i den bemärkelse som behandlas i avsnitt 5. Om så är 
fallet vinner det företag som har ett informationsövertag vilket inte nödvändigtvis är det företag som är 
bäst skickat till att genomföra uppdraget till låg kostnad. Det finns skäl att återkomma till denna aspekt 
i samband med analysen i nästa avsnitt. 
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4. Komplexitet 
Många upphandlingar av beläggningsunderhåll kan vara komplexa till sin natur. Sådana upphandlingar 
är också bara en av många uppgifter en kommun har att hantera. Detta skapar en konkurrens om 
kommunens resurser för att genomföra upphandlingar och annan verksamhet på ett tillfredsställande 
sätt. För att fördjupa förståelsen av denna komplexitet refereras i avsnitt 4.1 en tvist mellan en 
kommun och en utförare. I skrivande stund har tvisten ännu inte avslutats. Beskrivningen illustrerar 
några av de principproblem som parterna i upphandlingen måste kunna hantera. Avsnitt 4.2 redovisar 
därefter ett par möjligheter till stöd i komplexa upphandlingar som kommunerna kan använda sig av.  

4.1. Tvist mellan NCC och Örebro kommun 
Örebro är en av de kommuner som kontaktades i juni 2020. Under arbetet med rapporten framgick att 
Örebro kommun och NCC, den entreprenör som hade tilldelats ett kontrakt för den period som var 
aktuell, tvistade om uppdraget och om ersättningen. Tvisten belyser några dimensioner av den 
komplexitet som måste hanteras vid upphandlingstillfället och under avtalsperioden. Avsnittet inleds 
med en kort beskrivning av parternas relation (4.2.1). I avsnitt 4.2.2 redovisas delar av NCC:s 
stämning och avsnitt 4.2.3 kommunens svaromål medan avsnitt 4.2.4 behandlar tvisten mot bakgrund 
av de frågeställningar som behandlas i rapporten.  

Redovisningen görs från ett effektivitetsperspektiv men tar inte ställning till de juridiska aspekterna av 
tvisten. Framställningen baseras på parternas inlagor till tingsrätten i Örebro. 

4.1.1. Bakgrund 
NCC och Örebro kommun hade från 2008 och fram till 2016 tecknat två på varandra följande ramavtal 
gällande underhålls- och beläggningsarbeten samt mindre gatu- och VA-arbeten. I januari 2016 
ingicks ett nytt ramavtal, Avtal III. Sedan parterna började tillämpa Avtal III uppstod diskussioner om 
vilka arbetsuppgifter som ingick i en av avtalets arbetsuppgifter (en av AMA-koderna). Detta skedde 
mot bakgrund av att NCC ansåg att de styckpriser som lämnats av företaget i det vinnande anbudet var 
olönsamma med den tolkning som kommunen gjorde gällande. Eftersom parterna var överens om att 
Avtal III innehöll formella brister som gjorde det svårt för kommunen att hävda sin tolkning av 
uppdragsbeskrivningen, kompletterades det tredje avtalet med ett tilläggsavtal i november samma år. 

Avtal III i kombination med tilläggsavtalet innebar att NCC under perioden 2016 till 2019 skulle 
utföra samma typer av arbetsuppgifter som i de två första avtalen. När kommunen underlåtit att betala 
upparbetade kostnader hävde NCC ramavtalet i april 2018. I november samma år stämdes Örebro 
kommun på 78,5 miljoner kronor för att kommunen underlåtit att ersätta NCC för utförda arbeten. I 
stämningen sägs att kommunen under de två år som gått sedan avtalen ingicks, avropat ett stort antal 
beläggnings- och återställningsarbeten som sedermera fakturerats av NCC men inte betalats. 

De delar av avtalet som beskrivs i den följande texten omfattar dels återställningsarbeten, dels nya 
toppbeläggningar. Återställningsarbeten föranleds av att vägar måste grävas upp för ledningsarbeten 
etc., och efter slutfört arbete i mark ska återfå sin ursprungliga beläggning. Toppbeläggningar syftar på 
vägar som är i behov av ny beläggning på större ytor än återställningsarbeten. 

4.1.2. NCC:s stämning 
För återställningsarbeten av ytor med hög trafikbelastning beskrev kommunens MF att uppdraget 
innebär att entreprenören ska lägga ett underliggande bärlager med asfaltgrus (AG) i kombination med 
ett ovanliggande slitlager med asfaltbetong (ABT). För mindre beläggningsytor och för ytor som inte 
utsätts för hög trafikbelastning utförde NCC i stället arbetet genom att lägga dubbla lager ABT. 
Entreprenören menar att kommunen var fullt införstådd med att detta utförande tillämpats sedan 
parterna ingick sitt första ramavtal 2008. Man menade också att kommunens projekt- och arbetsledare 
varit på plats och bevittnat förfarandet utan att ha invändningar. 
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NCC menar också att appliceringen av två lager ABT har fördelar framför det andra förfarandet, 
framför allt eftersom man kan använda en enda lastbil i stället för ett fordon för vardera typen av 
asfalt. Detta minskar framkörningskostnaden och reducerar också miljöbelastningen tack vare en lägre 
förbrukning av drivmedel. Man menar vidare att kommunen efter slutfört uppdrag inte utförde någon 
formell besiktning. 

NCC fakturerade för återställningsarbeten med dubbla lager ABT, till det styckpris som i tilläggs-
avtalet fastställts för kombinationen AG+ABT. Företaget menar vidare att kommunen var medveten 
om avvikelsen och att detta blivit en partspraxis sedan lång tid. Materialkostnaden för dubbla lager 
ABT är högre än kombinationen AG+ABT, vilket enligt NCC innebär att kommunen erhöll en rabatt i 
denna del. Tack vare den lägre kostnaden för transporter var emellertid utförandet kostnadsneutralt för 
parterna.  

En andra del av tvisten avser NCC:s utförande av toppbeläggningar. Eftersom förbesiktningar för att ta 
fram ett budgetpris inte ingår i uppdragstagarens kontraktsenliga åtagande har kommunen fakturerats 
enligt självkostnadsprincipen med 850 kr per timme. Kommunen har också fakturerats för 
tillverknings- och leveranskontroll av asfalt, vilket bland annat innefattar massaprover och kontroller 
av bindemedelsmängd, sten-storlek och stenarnas slitstyrka. Styckpriset för dessa aktiviteter har 
bestämts utifrån den faktiska kostnad som NCC haft. Efter slutfört arbete med denna del av arbetet har 
parterna gemensamt besiktigat de aktuella platserna.  

Kommunen har sedermera utfört en mängd provtagningar med syfte att visa att NCC:s arbete är 
behäftat med fel och med stöd av dessa innehållit stora belopp. NCC menar att kommunen använt 
felaktiga provtagningar och -analyser för att påvisa låg bindemedelshalt, hög hålrumshalt, felaktig 
kornstorleksfördelning och dålig vidhäftning. NCC bestrider inte att det föreligger avvikelser, men inte 
i den omfattning som kommunen gör gällande. Dessutom menar NCC att kommunen inte kunnat 
påvisa några funktionsbrister med anledning av påstådda fel i utförandet. 

4.1.3. Kommunens svaromål 
Enligt kommunen avser Avtal III att återställningsarbeten på gator med låg trafikbelastning ska läggas 
med kombinationen AG och slitlagret ABT. Kommunen uppdagade under våren 2017 att NCC regel-
mässigt endast lagt asfalt i form av ABT och anser att dessa beläggningsarbeten är behäftade med fel 
av en art som förkortar beläggningarnas livslängd. Man begärde att NCC skulle avhjälpa dessa fel 
vilket NCC meddelade att man inte hade för avsikt att göra. Kommunen beslöt sig därför för att inte 
betala för de arbeten som fakturerats. 

Utgångspunkten för kommunens reklamationer är AB 04. Bland annat innebär entreprenadformen att 
beställaren svarar för projektering och beställning medan entreprenören svarar för utförande. 
Kommunen anser vidare att varje arbete i kontraktet också omfattar detaljarbeten som, utan att vara 
särskilt angivna i kontraktshandlingarna, uppenbarligen måste genomföras för att kunna leverera det 
avropade beläggningsarbetet utan att leverantören ska kunna kräva tillägg till kontraktssumman. Detta 
är motivet till att man inte ville betala för de kompletterande åtgärder som NCC fakturerat. 

Kommunen framhåller också skillnaden mellan AB 04 och ABT 06 som reglerar formerna för 
utförande- respektive totalentreprenader. I utförandeentreprenaden fastställs vilka arbetsuppgifter som 
ska utföras och inte vilken funktion som ska levereras, vilket i stället görs i en totalentreprenad. I en 
utförandeentreprenad kan därför inte entreprenören själv bestämma hur (i det här fallet) beläggnings-
arbetet ska genomföras med hänvisning till leveransen av rätt funktion; detta kan endast vara relevant 
om parterna tecknat avtal för totalentreprenad.  

Kommunens hänvisning till dessa två principdokument görs med anledning av att NCC hävdar att det 
förfarande som använts ger en funktion som är likvärdig med den i avtalet definierade kombinationen 
av AG och ABT. Kommunen tar inte ställning till om man borde ha beställt den kombination som 
NCC lagt. Inte heller vill man resonera i termer av de olika kombinationernas funktionalitet, på det sätt 
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som skulle kunna påverka vilket förfarande som används om parterna ingått ett avtal baserat på ABT 
06. Man menar att, oavsett vilket förfarande som i någon bemärkelse är bäst, den beställning som 
gjorts ska användas.  

Man hänvisar vidare till koden AFC.21 i de administrativa föreskrifterna i Avtal III där följande sägs. 
”Om kvalitetsangivelse saknas för en produkt/vara eller visst arbete ska Beställarens anvisningar 
inhämtas. Utbyte av angiven produkt/vara eller angivet utförande får endast ske efter godkännande av 
Beställaren.” Kommunen har vid några tillfällen tillfrågats av NCC om att byta ut den asfaltsprodukt 
som anges i avtal III till NCC:s egen produkt, Viacogrip. Kommunen godtog vid dessa tillfällen 
NCC:s förslag efter att man haft möjlighet att bilda sig en uppfattning om likvärdighet. 

Sammanfattningsvis gör kommunen gällande att NCC i stor omfattning underlåtit att utföra belägg-
ningsarbeten enligt kontraktshandlingarna. Såväl återställningar som toppbeläggningar uppvisar 
väsentliga fel och brister. Samtidigt som NCC vitsordat att man i vissa fall lagt dubbla lager ABT i 
strid med AB 04 menar kommunen att NCC som huvudregel inte lagt dubbla lager ABT utan endast 
ett lager, något som innebär att felet i entreprenörens agerande är än allvarligare.  

4.1.4. Kommentarer 
Framställningen av parternas uppfattningar innehåller endast en del av den tvist som i skrivande stund 
inte avgjorts. Även denna begränsade del av tvisten illustrerar emellertid många av de utmaningar som 
är inbyggda i de avtal som tecknas mellan offentliga beställare och kommersiella utförare av uppdrag. 
Särskilt betydelsefull är beskrivningen av det arbete som ska genomföras. Den underliggande 
dokumentation som refereras i avsnitt 2.1 har tillkommit för att minska risken för att tvister av den 
beskrivna arten ska behöva uppstå. Exempelvis har referenssystemet AMA utvecklats för att precisera 
innebörden av de olika arbetsmoment som ska utföras. Det ramverk som primärt beskrivs i AB 04 har 
uppenbarligen inte fyllt sin funktion i detta exempel. 

Vid utformningen av ett förfrågningsunderlag och tillhörande MF, och om detta saknas i specifika-
tionen av en AMA-kod eller i AB 04, måste de kompletterande arbetsuppgifter som ingår i uppdrags-
beskrivningen preciseras. Detta kan betyda att det framgår vilka kompletteringar som ska ingå i 
beställningen, att man är överens om att allt som inte beskrivs explicit ska bekostas via det lämnade 
styckpriset, eller att parterna på annat sätt klargör vad som ingår i ett uppdrag. Om detta görs minskar 
risken för att man i efterhand behöver tvista om vad som ligger i och utanför ett tecknat kontrakt på 
det sätt som illustrerats. 

När ett arbete slutförts måste också en fackmannamässig bedömning göras av leveransen. Genom att 
med slumpmässiga stickprov endast följa upp vissa av uppdragen minskar beställarens kostnader för 
uppföljning samtidigt som utföraren blir varse om behovet av att genomföra uppdrag enligt beställ-
ning. Detta minskar risken för att entreprenören, som i exemplet, använt en beläggningsmetod som 
kommunen anser har kortare livslängd än det förfarande som beställts. 

Kommersiella entreprenörer deltar regelbundet i kommunala upphandlingar av beläggningsarbeten och 
har därför god kompetens om anbudsförfarande och en god kunskap om de aktiviteter som behöver 
utföras. Inte sällan möts de av ansvariga för kommunernas beställningar som endast befattar sig med 
en enda upphandling som genomförs med flera års mellanrum. Om kommunens beställare inte själv 
har en bakgrund i branschen är risken stor för att det finns systematiska kunskapsskillnader mellan 
parterna. Vi återkommer till de möjliga konsekvenserna av sådana skillnader i nästa avsnitt. För att 
minska denna skillnad har kommunerna emellertid möjlighet att använda sig av de typer av stöd som 
beskrivs i avsnitt 4.2. 
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4.2. Upphandlingsstöd 
Kommunerna har möjlighet att köpa stöd för att utforma och genomföra upphandlingar av belägg-
ningsarbeten. Avsnitt 4.2.1 beskriver ett stöd som utvecklats av SKR medan avsnitt 4.2.2 beskriver 
möjligheten att använda konsultstöd för ändamålet. 

4.2.1.  Stöd via Adda  
Fyra av de kommuner som kontaktats har anslutit sig till det ramavtal som upphandlats av 
Kommentus. SKR äger detta företag som i april 2021 bytte namn till Adda5 och som bildats för att 
bistå olika delar av offentlig sektor med strategisk försörjning av varor, tjänster och kompetens. För en 
kostnad om 1000 kr per år kan alla kommuner, regioner och deras bolag ta del av dessa tjänster.  

Adda upphandlar ramavtal för beläggningsarbeten i form av löpande drift och underhåll av gator och 
vägar. Ett ramavtal tecknas för vart och ett av fem geografiska områden. Inom vart och ett av dessa 
områden definieras fem typkommuner. Indelningen baseras på teoretiskt beräknad omfattning av de 
beställningar som kommer att göras med typkommun 1 som har den lägsta beräknade årsvolymen och 
typkommun 5 den högsta. Inom varje typkommun anger Adda samma fiktiva AMA-mängder. De 
specifika förutsättningar som kan skilja kommuner kommer därför inte att hanteras. Sådana skillnader 
kan exempelvis bero på att två kommuner som har samma invånarantal kan ha vägnät vars 
genomsnittliga ålder skiljer sig åt, som har genomfartstrafik av olika omfattning, etc.  

Entreprenörerna väljer ut de geografiska områden som man önskar lämna anbud på, något som 
praktiskt görs genom att fylla i styckpriser i en Excel-mall. Anbudets jämförelsesumma, dvs. summan 
av förväntade mängder gånger lämnat pris, beräknas automatiskt. Detta ligger till grund för att lista 
leverantörer i ordningen 1, 2 och 3. När en kommun ska avropa från ramavtalet kontaktas först den 
leverantör som står som rangordnad etta och därmed lämnat lägst anbud. Om en rangordnad etta inte 
återkopplar inom den tid som är uppgiven i ramavtalet eller ger svaret att man inte kan leverera enligt 
avtalsvillkoren kan beställaren gå vidare i rangordningen. Förutom möjligheten att kunna avropa 
arbeten utan att själv behöva genomföra upphandlingen får kommunerna också tillgång till mallar med 
föreskrifter, förteckningar, prislistor samt mät- och ersättningsregler.  

Det saknas tillräcklig information om de avrop som gjorts av de fyra kommuner som använt Adda, för 
att fördjupa förståelsen av hur systemet fungerar. I synnerhet är det inte möjligt att kunna jämföra 
slutkostnaden för beläggningsarbeten i dessa kommuner med kostnaden för andra kommuner som 
genomfört beläggningsaktiviteter i likartad omfattning men utan att använda stöd.  

Stödet från Adda kan ses mot bakgrund av de två huvuddelar som karaktäriserar upphandlingar av 
beläggningsarbeten. Den ena huvuddelen handlar om att säkerställa att upphandlingen utformas på ett 
sätt som säkerställer att gällande lagstiftning följs. Uppenbarligen ger ramavtalet gott stöd i denna del. 
Upphandlingens andra del handlar om att precisera den tjänst man önskar köpa på ett sätt som 
maximerar sannolikheten för att man får önskad produkt till lägsta tänkbara kostnad. Flera frågor 
behöver belysas för att ta ställning till hur väl ramavtalen hanterar denna fråga. 

• Förfrågningsunderlaget från Adda baseras på AMA- och mängdschabloner för typkommuner. 
Det är med stöd av tillgängligt material i denna studie inte möjligt att bedöma hur kommun-
erna avropar från denna schablon. Avropas verksamhet från några få av koderna eller från 
flertalet koder? Hur ser relationen ut mellan fiktiva och avropade mängder? Hur vanliga är 
ÄTA-beställningar eller mera generellt, hur vanligt är det att kommunerna vill beställa 
aktiviteter som inte ingår i schablonförteckningen? 

 
5 https://www.adda.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-
avtalskategorier/gata-och-park/belaggningsarbeten-2018/#t-1  

https://www.adda.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/gata-och-park/belaggningsarbeten-2018/#t-1
https://www.adda.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/gata-och-park/belaggningsarbeten-2018/#t-1
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• Oavsett i vilken form som beläggningsaktiviteter avropas måste kommunen veta hur olika 
aktiviteter definierade som AMA-koder måste kombineras för att åstadkomma det resultat som 
efterfrågas. Det är, med andra ord, nödvändigt för beställaren att ha tillräcklig förståelse av 
enskildheter i exempelvis beställningar av toppbeläggningar för att ramavtalet ska fungera på 
avsett sätt. 

• Hur ser slutresultatet av uppdraget ut jämfört med den upphandling som gjorts? Har 
entreprenören genomfört uppdraget på ett sätt som stämmer överens med priser och mängder i 
ramavtalet och det avrop som gjorts? Och har kommunen kompetens att bedöma dessa 
aspekter av upphandlingen? 

4.2.2. Upphandling med stöd av privata konsulter 
Förutom att använda de tjänster som erbjuds av Adda, kan kommunerna använda konsulter som utför 
upphandlingarna eller som på andra sätt lämnar bistånd under denna process. I tillgängligt material 
finns fyra exempel på kommuner som valt att använda Svensk Beläggningstjänst (SBLT) som är ett 
sådan kommersiellt arbetande konsultföretag.  

Ett par av kommunerna har gett oss tillgång till det material som SBLT tagit fram. Två aspekter på det 
förfarande som företaget rekommenderar förtjänar att lyftas fram. Den ena aspekten är att man 
indexerat ersättningen till entreprenören i de aktuella avtalen. Innebörden är att ersättningen med 
automatik över tid ökar i samma utsträckning som det index som används förändras.  

Förklaringen till detta förfarande är att kostnaderna inom bygg- och anläggningsbranschen ökar 
mycket snabbare än kostnaderna i samhället i övrigt. Av Figur 1 framgår att den allmänna prisnivån 
under de senaste 30 åren ökat med ca 60 procent samtidigt som kostnaden för att bygga och underhålla 
vägar ökat med 140 procent. 

 
Figur 1. Förändringar av prisindex mellan 1990 och 2020 hämtat från SCB och från Trafikverket  

Merparten av de avtal som tecknas mellan en kommun och en entreprenör har en giltighet på mellan 
två och fem år. Det är mot bakgrund av beskrivningen i Figur 1 uppenbart att entreprenörens kostnader 
med stor sannolikhet ökar snabbare än konsumentpriserna under avtalsperioden. Om man låter 
entreprenören bära risken för sådana kostnadsökningar kommer anbuden att innehålla ett påslag för att 
skydda verksamhetens resultat från en sådan utveckling. Genom att i stället indexera ersättningen blir 
det beställaren som kommer att behöva betala den utifrån kommande kostnadsökningen. 
Entreprenören behöver i så fall inte ta ut en extra premie för att bära en sådan risk. 
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Det finns argument både för och emot att använda indexerade kostnader i den här typen av avtal. Det 
är emellertid sannolikt att entreprenörerna har svårt att påverka de kostnadsökningar som följer av nya 
löneavtal, förändrade priser på oljeprodukter (råolja används för tillverkning av bitumen) etc. Det finns 
då en hel del som talar för att indexeringen är ett förnuftigt sätt att hantera denna typ av risk.  

En annan egenskap i de kontrakt där kommunerna använt SBLT är att man i förfrågningsunderlaget 
anger ett takpris för vissa av de AMA-koder som kommunen mängdsatt. Innebörden är att beställaren 
talar om hur mycket man maximalt är villig att betala för den aktuella delaktiviteten.  

Tabell 8 innehåller ett exempel i form av en del av ett förfrågningsunderlag som SBLT tagit fram åt en 
kommun. Beställningen innebär att vinnande entreprenör ska riva upp den existerande beläggningen 
innan en ny läggs. Man har tre olika situationer där arbetets omfattning anges; på en liten, en 
mellanstor och en stor sammanhängande yta. I förfrågningsunderlaget anges att man maximalt vill 
betala 90 kr per m2 för ett arbete på den minsta ytan och man har satt ett takpris på 60 respektive 50 kr 
på de andra två fallen. Entreprenören har lagt priserna 45, 30 respektive 25 kr i de tre fallen, dvs. långt 
under de takpriser som angetts. 

Tabell 11. Exempel på förfrågningsunderlag med takpris. Skrafferad yta anger det anbud som 
lämnats. 

 Ytans omfattning Sort Mängd Pris Kostnad Takpris 

BED.12141 Rivning av bitumenbundna lager, hela 
lagertjockleken För erhållande av skarp 
avgränsning mellan riven och kvarvarande yta 
ska ytan kantskäras. För beläggningstjocklek 
≤80 mm  

- Tom. - Tom. Tom. - Tom. - Tom. - 

- Tom. < 20 m² m² 200 45 kr 9 000 kr  90 kr  

- Tom. 20 - 100 m² m² 300 30 kr 9 000 kr  60 kr  

- Tom. > 100 m² m² 400 25 kr 10 000 kr  50 kr  

Användningen av takpriser har intressanta konsekvenser för de incitament som skapas i den aktuella 
typen av upphandlingar. Vi återkommer till en diskussion av detta förfarande i avsnitt 5.4.3.  
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5. Strategisk budgivning i kommunernas upphandlingar 
Syftet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) är att säkerställa en transparent process för 
offentliga köp och i förlängningen ett effektivt nyttjande av skattemedel. En del av tydligheten skapas 
genom att beslut om vilken anbudsgivare som ska få leverera varor och tjänster baseras på lägsta 
lämnat pris eller på det anbud som bedöms som ekonomiskt mest fördelaktigt. Innebörden av att välja 
’det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet’ är att upphandlingen inte bara ska resultera i ett lågt pris, 
leveransen ska också ha acceptabel kvalité.  

Kvalitetsbegreppet är ofta svårt att fånga men avsikten med att använda AMA-koder är att hantera 
sådana svårigheter. Genom att koden i detalj anger både hur uppdrag ska utföras liksom vilket 
material – vilka typer av beläggningar etc. – som ska användas ska beställaren vara säker på att man 
får en produkt med den kvalité som efterfrågas.  

Inte bara i Sverige utan också i många andra länder används utförandeentreprenader i kombination 
med (motsvarigheter till) AMA-koder för att upphandla beläggningsarbeten. Förfarandet är också 
vanligt i andra samhällssektorer, exempelvis i upphandlingar av sjukvårdsmateriel. 

För att utförandeentreprenader och tillhörande specifikationer i form av AMA-koder ska säkerställa 
leveransen av tjänster med god kvalité måste parterna ha rimligt likvärdiga kunskaper om den verk-
samhet som upphandlas. Som redan antytts ser verkligheten delvis annorlunda ut, och i avsnitt 5.1 ges 
en mera precis beskrivning av vad det innebär att någon eller några parter har informationsövertag. 
Avsnitt 5.2 beskriver konsekvenserna av sådana så kallade informationsasymmetrier i form av ökad 
risk för strategisk anbudsgivning medan avsnitt 5.3 redovisar nuvarande ofullständiga kunskap om 
förekomsten av strategisk anbudsgivning i kommunala beläggningsupphandlingar. Avsnitt 5.4 
diskuterar olika möjligheter att minska risken för sådan anbudsgivning medan avsnitt 5.5 innehåller ett 
kort och spekulativt resonemang om varför branschen hamnat i det läge man befinner sig. 

5.1. Förutsättning för strategiska anbud: Asymmetrisk information 
Ett idealt (eller ett perfekt, eller ett fullständigt) kontrakt reglerar alla egenskaper hos det uppdrag som 
ska utföras. Det fullständiga kontraktet innehåller också klausuler som anger hur konsekvenserna av 
olika typer av utifrån kommande förändringar ska hanteras, om de uppstår. Exempelvis kan ett 
kontrakt stipulera att entreprenören står för alla fördyrningar under arbetets genomförande med 
undantag för att beställaren betalar för kostnadsökningar som beror på oväntat ogynnsamma 
markförhållanden.  

Om det vore möjligt att teckna ett fullständigt avtal vet båda parter från början vem som får betala för 
kostnadsökningar respektive dra nytta av besparingar som inträffar när arbetet genomförs. Verklig-
hetens ofullständiga kontrakt innebär att det kan saknas många uppgifter om omständigheter av bety-
delse för projektets genomförande och därmed om slutkostnader för beställaren liksom det ekono-
miska resultatet för entreprenören. Även om det vore tekniskt och praktiskt möjligt att klargöra vad 
eller vem som förorsakat kostnadsökningar kan ett sådant arbete i sig vara kostsamt.  

Med verklighetens ofullständiga kontrakt vet beställare och utförare att det kan komma att krävas 
förändringar i det avtal som tecknats. Normalt innebär detta att man måste sätta sig ner och förhandla 
om vem som ska bära merkostnaden för sådana förändringar.  

Ju fler företag som lämnar anbud, desto hårdare är konkurrensen vid upphandlingstillfället. Företagen 
som lämnar anbud är normalt ofta medvetna om den rådande konkurrenssituationen och anpassar 
nivån på sitt anbud på ett sätt som bidrar till att man kan tilldelas kontraktet och samtidigt göra en 
rimlig förtjänst. Motsvarande styrkeförhållande har i grunden förändrats om ett avtal måste förändras 
under genomförandet jämfört med den ursprungliga MF. Entreprenören har då ett övertag vid en 
omförhandling. Endast om kravet på ersättning vid omförhandlingen blir allt för högt kan beställaren 
komma att genomföra en kompletterande upphandling för att på så sätt begränsa sin kostnad genom att 
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vända sig till en annan budgivare. Det innebär att den entreprenör som sitter med ett kontrakt har en 
stark förhandlingsposition när ersättningar för aktiviteter som inte specificerats i det ursprungligen 
beskrivna uppdraget ska fastställas. 

Den här situationen blir särskilt påtaglig eftersom kommunernas beskrivning av de beläggningsarbeten 
som ska utföras redan vid upphandlingstillfället är ofullständig. Skälet är, som vi redan varit inne på, 
att kommunen inte är säker på vilka verksamheter som kommer att behöva avropas under avtals-
perioden. Detta är anledningen till att fler aktiviteter – fler AMA-koder – kan ingå i den MF som utgör 
basen för avtalet än vad som normalt kommer att avropas. Båda parter är medvetna om att alla poster 
inte kommer att avropas liksom att nya AMA-koder (aktiviteter) kan tillkomma under avtalsperioden. 

Kunskaperna om uppdragets natur är inte bara ofullständig. Den kan stundtals också vara ojämnt 
(asymmetriskt) fördelad. Så är exempelvis fallet om den som är ansvarig för att utforma beställningen 
är ny på arbetet eller har otillräcklig kunskap om de förutsättningar som råder i kommunens vägnät. 
Denna typ av otillräcklig kunskap kan utnyttjas av de företag som lämnar anbud. Hur detta kan ske 
beskrivs i nästa avsnitt. Det kan även råda kompetensasymmetri gällande anbudsförfarandet, där 
entreprenörer kan ha mer erfarenhet och kännedom om anbudsprocessen än kommunerna. 

En annan möjlig förklaring till informationsasymmetrin är att en entreprenör som vid upphandlings-
tillfället innehar det kontrakt som ska upphandlas på nytt har goda kunskaper om lokala förutsättningar 
för arbetet. Ett sådant företag har också erfarenheter av hur kommunen brukar agera, dvs. vilka av 
aktiviteterna man brukar avropa respektive vilka AMA-koder som sannolikt inte kommer att avropas.  

Enligt uppgift är det inte ovanligt att anbudsgivare vid en ny upphandling begär att få ut information 
om de avrop som gjorts inom ramen för gällande avtal. Detta bidrar till att minska eventuella 
skillnader mellan anbudsgivarna i detta avseende. Tabell 10 är ett exempel från det material som 
lämnats av en av kommunerna. Lägst anbud har företag 5 som också tilldelats kontraktet. Det näst 
lägsta anbudet (företag 2) är några miljoner högre men dessa anbud är långt lägre än anbudet från 
budgivare 3. En möjlig tolkning är att åtminstone de två lägsta anbuden baseras på att entreprenörerna 
har goda kunskaper om vad som kan komma att upphandlas medan åtminstone företag 3 inte fördjupat 
sig i dessa frågor. 

Tabell 12. Exempel på lämnade anbud i en upphandling 

Företag Anbud, mkr 

1 59,3 

2 47,7 

3 79,9 

4 54,9 

5 43,2 

5.2. Vad är strategisk anbudsgivning? 
Om parterna i en upphandling – dvs. beställaren och de företag som överväger att lämna anbud – har 
olika god kunskap om den verksamhet som upphandlas uppstår en risk för strategisk budgivning. I 
praktiken innebär det att anbud kan förändras jämfört med om alla parter har samma förståelse av 
upphandlingssituationen. Företagen kan lämna följande typer av strategiska anbud: 

• … obalanserade anbud. 

• … iögonfallande låga priser på vissa aktiviteter  
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o … därför att man inte tror att aktiviteten kommer att avropas 

o … därför att man inte har för avsikt att leverera. 

Den första kategorin av strategisk budgivning behandlas ofta i den akademiska litteraturen och 
benämningen ’obalanserad budgivning’ härrör från det anglosaxiska begreppet unbalanced bidding. 
Det innebär att den entreprenör som ska utföra ett uppdrag har, eller tror sig ha, kunskap om det 
aktuella arbetsområdet eller om de aktiviteter och mängder som specificerats i MF, som är bättre än 
den kunskap som konkurrenterna eller beställaren har (Mandell och Nyström, 2013 samt 2019). Ett 
obalanserat anbud består av två delar: 

• Anbudet innehåller styckpriser som är högre än den kostnad man har för att utföra de aktivi-
teter som man tror är underskattade i MF. Entreprenören tror att den underskattade mängden 
kommer att bli större än i beställningen vilket skapar utrymme för en extra förtjänst.  

• Anbudet innehåller styckpriser som är lägre än den egna kostnaden för de aktiviteter man tror 
överskattats. Man kommer att förlora på dessa verksamheter, men förlusten kan hållas 
tillbaka eftersom den faktiskt avropade mängden blir mindre än ursprungligen planerat.  

Exempel: Den MF som ingår i förfrågningsunderlaget anger en aktivitet som ska genom-
föras i mängden 1000 m2. Kostnaden för en entreprenör är 100 kronor per m2. Företaget tror 
att det i själva verket kommer att krävas 1500 m2 och lägger därför budet (styckpriset) 150 
kronor.  

Samtidigt ingår i specifikationen en aktivitet som anges till 1500 längdmeter. Entrepre-
nörens kostnad är 80 kronor per meter men man lämnar anbudet 70 kronor eftersom man 
tror att mängden kommer att bli 750 meter. 

I anbudsutvärderingen används de mängder som anges i MF, och anbudet blir då 
(1000*150=) 150 000 respektive (1500*70=) 105 000 kronor. Den vinnande entreprenörens 
anbud är därmed 255 000 kronor. Om entreprenörens antaganden är korrekta blir kostnaden 
(1500*150=) 225 000 kronor för den första aktiviteten och (750*70=) 52 500 kronor för 
den andra. Slutkostnaden om 277 500 kronor innebär att slutkostnaden ökar med närmare 9 
procent jämfört med den bedömning som gjordes vid upphandlingstillfället. 

Entreprenören i exemplet tjänar på att agera på detta sätt. Den extra förtjänsten är 
(1500*50=) 75 000 på den första delaktiviteten medan man gör en förlust på den andra 
aktiviteten med (750*10=) 7500. Nettot jämfört med om entreprenören lämnat ett anbud 
som motsvarar sina faktiska kostnader är därför 67 500. 

En anbudsgivare som lämnar ett obalanserat anbud tror sig alltså veta vilken verksamhet och i vilka 
mängder som kommer att avropas jämfört med det förfrågningsunderlag som beställaren tagit fram. 
Med denna bättre kunskap kan entreprenören öka sannolikheten för att tilldelas ett kontrakt vid 
upphandlingstillfället. Om bedömningen visar sig korrekt öppnas också en möjlighet att tjäna mer på 
uppdraget än vad man annars hade gjort.  

En andra variant av strategisk budgivning är att en eller flera AMA-koder i det vinnande anbudet 
innehåller styckpriser som framstår som anmärkningsvärt låga. Skillnaden jämfört med den 
obalanserade budgivning som beskrivits är att det saknas tillräcklig kunskap/kompetens för att 
genomskåda att vissa styckpriser i anbudet är ’onormalt’ höga samtidigt som det kan vara uppenbart 
att anbudsgivaren lämnat uppenbart låga anbud på andra aktiviteter.  

Den tredje kategorin av strategisk budgivning innebär att företag lämnar låga priser på aktiviteter som 
man inte har för avsikt att tillhandahålla när de avropas. Det är inte möjligt att vid en genomgång av 
lämnade anbud göra en åtskillnad gentemot den förra kategorin. 
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Möjligheten att inte leverera kan bottna i brister i förfrågningsunderlaget i form av felaktiga skriv-
ningar, motstridiga uppgifter, tvetydiga tolkningar av något av de olika regelverken, etc. Det är den 
ojämlika kompetensen om utformningen av avtalet som innebär att det vid avtalstillfället är svårt att 
förstå att problemet kommer att uppstå. Kontrakt som ingås där leverantören inte har för avsikt att 
fullfölja sin del av överenskommelsen innebär avtalsbrott.  

5.3. Är strategisk anbudsgivning vanligt i upphandling av 
beläggningsprojekt? 

Som flera gånger framhållits ger det material som inkommit från tillfrågade kommuner inte tillräckligt 
stöd för att fastställa hur ofta strategiska anbud lämnas i upphandlingarna av beläggningsarbeten. Det 
finns emellertid ett antal observationer av företeelser som kan tolkas i dessa termer. 

De siffror som redovisas i Tabell 9 innehåller flera exempel på entreprenörer som erbjuder sig genom-
föra aktiviteter till lägre kostnader än 10 kronor. Dessutom innehåller Tabell 2 konkreta exempel på en 
ersättning som är 10 öre per enhet (per m2, m3, meter etc.).  

Ett annat exempel kan hämtas från en kommun som fick in fem anbud i en upphandling. Vinnarens 
anbud var 1,4 mkr och näst lägsta anbud 1,5 mkr. En komponent i kommunens mängdförteckning var 
den AMA-kod som angav ’tillägg för toppbeläggning (klistring)’, och man uppskattade att det skulle 
krävas ett sådant tillägg för 30 000 m² beläggning. Den vinnande entreprenören hade angett ett styck-
pris som var minus 9 kronor, dvs. man erbjöd sig att betala till beställaren om denna aktivitet 
avropades. Detta negativa anbud redovisas också i Tabell 9. Med ett negativt styckpris fick man 
anbudet som helhet att sjunka med (-9*30 000=) 270 000 kr. Med ett noll-bud hade den sammanlagda 
kostnaden landat på (1,4 + 0,27=) 1,67 mkr, och konkurrenten hade vunnit upphandlingen. 

Det finns också två exempel då en anbudsgivare inte levererat när beställaren avropar en av de AMA-
koder som ingår i det anbud som lämnats. I stället genomfördes en annan och dyrare aktivitet. Detta 
ökar beställarens slutkostnad jämfört med ingått avtal.  

Det är i efterhand uppenbart att de kommuner som ingår i studien borde ha tillfrågats om vilket företag 
som utförde kommunens beläggningsaktiviteter under perioden före det att det gällande kontraktet 
upphandlades. Detta är av betydelse för att bedöma betydelsen av asymmetrisk information vid upp-
handlingstillfället eftersom det företag som redan innehar ett avtal uppenbarligen har goda kunskaper 
om det aktuella vägnätet och hur kommunernas avrop har skett bakåt i tiden.  

Dessa exempel exemplifierar kommunala upphandlingar där vinnaren lämnat anbud som framstår som 
anmärkningsvärt låga. Det är inte heller möjligt att på grundval av tillgängligt material veta om våra 
observationer är slumpmässiga avvikelser från ett i övrigt väl fungerande system för kommunala 
upphandlingar. Däremot saknas möjlighet att fastställa om anbuden också innehåller AMA-koder med 
anmärkningsvärt höga styckpriser. 

Samtidigt som det finns en återkommande diskussion kring förekomsten av obalanserad budgivning 
finns det endast ett begränsat antal systematiska uppföljningar av frågan. I flera internationella studier 
har det varit svårt att belägga en systematisk förekomst av obalanserad budgivning. Exempelvis visar 
Bajari et al. (2014) med data från amerikanska vägbyggnadsprojekt att det endast finns ett begränsat 
stöd för att det förekommer obalanserad budgivning medan De Silva et al. (2015) inte finner belägg 
för fenomenet. Nyström och Wikström (2019) visar att det i 15 svenska väginvesteringsprojekt före-
kommer ett företag som lämnat obalanserade priser, men att man inte finner någon systematik över 
hela datasetet.  

De studier som nu refereras har i första hand analyserat det som i avsnitt 2.2 kallades traditionella 
upphandlingar med specificerad produkt och slutpunkt för projektet. Riksrevisionen (2019) pekar i en 
granskning av vägunderhållskontrakt av den typ som beskrevs i avsnitt 2.4 att det finns indikationer på 
obalanserad budgivning. På uppdrag av regeringen har frågan följts upp och Trafikverket (2020) pekar 
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på förekomsten av obalanserad budgivning gällande basunderhåll väg. Rapporten baseras emellertid 
på enkäter som skickats till ett antal av myndighetens upphandlingsansvariga. Däremot saknas 
systematiska analyser av de anbud som lämnats och om förspecificerade och slutligen avropade 
mängder.  

Riksrevisionen (2020) har analyserat risken för obalanserad budgivning i samband med basunderhåll 
av järnväg och observerar – på samma sätt som för basunderhåll väg – att det finns en risk för obalan-
serad budgivning i de upphandlingar man analyserat. På regeringens uppdrag innehåller Trafikverket 
(2021) en uppföljning av denna fråga. Man har emellertid inte analyserat förekomsten av sådana bud i 
sig utan nöjt sig med att konstatera att det finns spridning i anbudspriser utan att koppla detta till 
fenomenet strategisk budgivning.  

Inga av de studier som redovisats avser kommunala upphandlingar. Eftersom det finns strukturella 
skillnader mellan de olika sätten att upphandla är det därför inte möjligt att dra slutsatser med konse-
kvenser för tolkningen av kommunernas upphandlingar av beläggningsunderhåll. 

5.4. Kan man minska risken för strategisk budgivning? 
Trots att det finns många anekdoter om anmärkningsvärda anbud är det alltså svårt att belägga om 
fenomenet är vanligt förekommande och – om så är fallet – det handlar om betydande belopp. Den 
litteratur som refereras har inte hittat belägg för att företeelsen är vanlig. Både kommunala upphand-
lingar av beläggningsarbeten och två typer av de upphandlingar som Trafikverket genomför skiljer sig 
emellertid från mera traditionellt sätt att utforma förfrågningsunderlag och avtal. En hypotes som inte 
kan prövas på grundval av nu tillgängligt underlag är därför att olika former av strategiska anbud är 
mera vanligt förekommande när upphandlingar baseras på avrop från ett ramavtal. 

Utan att ta ställning till sakfrågan, dvs. omfattningen av strategisk budgivning, behandlas här två 
aspekter på möjligheter att minska risken för sådan budgivning. Avsnitt 5.4.1 behandlar de juridiska 
restriktioner som finns på denna möjlighet medan avsnitt 5.4.2 resonerar om olika förfaranden som 
skulle kunna användas. 

5.4.1. Juridiska aspekter 
En beställare kan vilja minska risken för att få in anbud som uppfattas som onormalt låga. En rapport 
från Konkurrensverket (2011) behandlar vilka juridiska möjligheter som finns att begränsa denna risk. 
Argumenten för att inte begränsa ’låga’ anbud är att det finns en rad situationer då det kan vara ekono-
miskt rationellt för en anbudsgivare att agera på detta sätt. Därför finns också motiv för att en upp-
handlande myndighet måste godta även iögonfallande låga anbud.  

I en genomgång av 258 domslut i Sverige och Danmark kommer Skovgaard Ølykke och Nyström 
(2018) fram till samma slutsats. Rättspraxis i Sverige är att det enda sättet att förkasta ett onormalt lågt 
anbud, är om det finns en risk för att entreprenören inte kommer att leverera till detta pris. Det ligger i 
sakens natur att det är svårt att i förväg kunna belägga att detta kommer att ske. 

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett rättsfall (HFD 2018 ref. 50) också slagit fast att det inte är 
förenligt med upphandlingslagstiftningen att minska risken för obalanserade anbud genom att sätta ett 
golvpris. Rättsfallet handlade om en beställare som i sitt förfrågningsunderlag hade angett att ett 
timarvode måste uppgå till en viss lägsta nivå, det vill säga att tillämpa ett lägsta- eller ett golvpris. 
HFD:s beslut motiveras med att golvpris begränsar möjligheten för företag att konkurrera. Man menar 
också att det inte är möjligt att i förväg bedöma om anbud med ett lågt pris är seriösa eller inte. 
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I ett tidigare beslut har denna princip visats gälla även om ett anbud innehåller negativa a-priser, något 
som innebär att entreprenören skulle betala beställaren om en viss aktivitet avropas.6 Bland annat sägs 
att anbudsgivaren kan vilja ta en kostnad för att komma in på en marknad. 

5.4.2. Hur kan man genomföra genomgripande förändringar? 
Förekomsten av strategiska anbud i en upphandling förutsätter att kunskaperna om den verksamhet 
som kommer att beställas är otillräcklig vid upphandlingstillfället. Detta kan utnyttjas av företag som 
tror sig ha bättre kunskap om vad som kommer att avropas. Konsekvensen är att kommunen tvingas 
betala mer än vad som vore möjligt med bättre förhandskunskap om det arbete som ska beställas, dvs. 
att notan ökar för skattebetalarna. 

Ett radikalt tillvägagångssätt för att komma runt problemet är att ersätta dagens användning av 
utförandeentreprenader med en totalentreprenad. Medan den första entreprenadformen definieras i 
AB04 preciseras egenskaperna hos en totalentreprenad i ABT06. I stället för att beskriva vilka 
aktiviteter en entreprenör ska utföra ska kommunen i sitt förfrågningsunderlag då definiera den 
eftersträvande standarden på en väg eller eventuellt ett större vägnät; vilken funktion vill man 
säkerställa? Entreprenörerna lämnar i så fall ett fastprisanbud på att ansvara för en sådan standard 
under en fastställd period.  

Det finns mycket goda möjligheter att mäta vägytans standard vilket gör det möjligt att följa upp de 
kvalitetskrav som ställs. I totalentreprenaden finns emellertid andra typer av utmaningar och problem. 
En av de viktigaste är att man flyttar över risken på utföraren. Exempelvis kan det vara svårt att i 
samband med en upphandling säkerställa vägarnas faktiska standard. Entreprenörerna kan då behöva 
lägga in högre krav på ersättning för att hantera den risk som man då upplever.  

Ett annat problem är att kommunala vägar används under strukturellt andra förutsättningar än det 
statliga vägnätet. Trafikverkets landsbygdsvägar slits av trafiken, både i form av personbilarnas 
dubbdäckslitage och genom den tunga trafikens deformation av vägkroppen. Vägar i tätorter behöver 
däremot ofta förnyas av helt andra skäl. Arbeten för att underhålla eller förnya VA- och fjärrvärmenät. 
ligger utanför väghållarens kontroll. Det kan vara svårt att bedöma omfattningen av i synnerhet 
avhjälpande underhåll, något som skapar osäkerhet om verksamhetens kostnader under en period med 
kontrakt baserat på totalentreprenader. 

Det finns idag otillräckliga kunskaper om totalentreprenader kan fungera i praktiken. Ett alternativt 
förfarande är att kommunen fortsätter att använda utförandeentreprenader men i stället upphandlar var 
och en av de åtgärder som måste genomföras separat. I praktiken skulle det innebära samma typ av 
förfarande som Trafikverket tillämpar för sina större projekt och som beskrevs i avsnitt 2.2.  

Baksidan av detta tillvägagångssätt är att flertalet kommunala avtal innefattar många och små enskilda 
uppdrag jämfört med de beläggningsprojekt som Trafikverket upphandlar. Detta innebär att 
kostnaderna för upprepade upphandlingar kan bli höga. Sannolikt är detta huvudförklaringen till 
dagens regelmässiga användning av avropsavtal. 

Det förtjänar att i detta sammanhang också notera den tidigare omtalade skillnaden mellan hur 
Trafikverket respektive kommunen agerar i framtagandet av ett förfrågningsunderlag. Trafikverket 
använder normalt en konsult som tar fram en projektering av det arbete som ska utformas, något som 
bland annat resulterar i den MF som utgör en central del av avtalet mellan parterna. Kommunerna har 
normalt inte samma systematik i utformningen av sina MF. I stället baseras dessa på tidigare erfaren-
heter av beställningar och genomförda uppdrag. En systematiskt genomförd projektering skulle 
förändra situationen men förutsätter att de sträckor som ska åtgärdas har definierats på ett entydigt sätt; 

 
6 Högsta förvaltningsdomstolen, Mål nr 6578-14 
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kommunernas situation är att detta inte är möjligt med flera års framförhållning. Dessutom skulle 
projekteringen i sig ge upphov till betydande kostnader. 

5.4.3. Hur kan man genomföra förändringar inom ramen för nuvarande modell? 
Inget av de förfaranden som nu beskrivits framstår som uppenbara alternativ för kommunerna. Frågan 
är därför om det finns möjligheter att inom ramen för de typer av avropsavtal som används idag ändå 
begränsa risken för strategiska anbud.  

Som framgår av den tidigare beskrivningen föreligger en risk för strategiska anbud om parterna har 
olika förhandskunskap om den verksamhet som upphandlas. För att begränsa risken för att anbuden 
innehåller strategiska inslag är det från kommunens perspektiv angeläget att minska sådana kunskaps-
skillnader. Ett tillvägagångssätt är att i samband med att ett nytt avtal ska upphandlas komplettera det 
nya förfrågningsunderlaget med motsvarande specifikation som vid det tidigare upphandlingstillfället. 
Dessutom kan man komplettera förfrågningsunderlaget med de avrop som gjordes under den avtals-
perioden som ska löpa ut. Detta förbättrar förutsättningarna för att alla potentiella anbudsgivare har 
åtminstone samma övergripande bild av situationen, dvs. att man vet vilka aktiviteter som avropats 
eller inte och hur stora mängder som avropats jämfört med förfrågningsunderlaget. Likaså kan man 
identifiera förekomsten av tilläggsbeställningar. Sammantaget leder detta fram till följande förslag. 

Rekommendation 1: Öka kunskapen om kommunens verksamhet genom att i förfrågningsunderlaget 
redovisa utfallet av det avtal som befinner sig i sin slutfas. 

En vanlig invändning är att denna typ av rekommendationer bidrar till ökade administrativa kostnader 
för kommunen. I en värld av digitala upphandlingar och digital hantering av fakturor har detta 
argument svag relevans. Genom att behålla den ursprungliga MF som normalt finns i Excel-format 
och successivt komplettera dokumentet med de mängder som avropats tillförs relevant information till 
låg kostnad. 

I definitionen av strategisk budgivning ingick också att det kan inträffa situationer då entreprenören 
vägrar att leverera en av de aktiviteter som ingår i den MF som ligger till grund för ett avtal. En mera 
radikal rekommendation måste då ges: Betala inte för de fall då entreprenören inte vill leverera den 
AMA-aktivitet som specificerats i förfrågningsunderlaget och där kostnaden för en annan aktivitet – 
en annan AMA-kod – skulle bli mycket högre. Relationen mellan kommunen och dess beläggnings-
entreprenör regleras i ett avtal, och det är uppenbart att utföraren bryter mot avtalet genom att utan 
kompletterande överenskommelse använda en annan och normalt dyrare aktivitet än vad som 
preciseras i avtalet.  

Det kan i praktiken hända mycket mellan kontrakt och faktiskt avrop och det kan därmed finnas 
rimliga skäl att komma överens om avvikelser från den initiala lösningen. Detta förutsätter emellertid 
en explicit överenskommelse mellan parterna. I synnerhet om kommunens avrop från ingånget avtal 
sker med tillräcklig framförhållning är det inte rimligt att acceptera en dyrare lösning.  

Genom att redan i det ursprungliga kontraktet framhålla denna princip kommer det också att bli 
mindre attraktivt för en entreprenör att avvika från sitt ursprungliga anbud. Det är dessutom nöd-
vändigt för kommunen att stålsätta sig inför denna typ av situationer. Genom att inte betala för en 
dyrare beläggning kanske entreprenören inte kan leverera enligt avtal. Kommunen kan då välja att 
göra en särskild upphandling för detta tillfälle med hänvisning till icke-leverans. Även om en sådan 
komplettering skulle landa i en högre kostnad än om det ursprungliga avtalet och dess pris kunde 
realiseras, så markerar kommunen med sitt agerande att man inte accepterar att entreprenörer avviker 
från gjorda åtaganden. 

Rekommendation 2: Betala inte för situationer då entreprenören utan föregående överenskommelse 
vill ersätta en (billig) aktivitet med en annan (dyrare) aktivitet. 



VTI rapport 1097  39 

I anslutning till denna observation finns det skäl att återknyta till beskrivningen av den tvist som 
uppstått mellan Örebro kommun och NCC. Det finns inte möjlighet att ta ställning till vilken av 
parterna som har rätt eller fel. Det faktum att en kommun trots allt tar på sig de praktiska problem och 
de merkostnader som en rättsprocess innebär signalerar emellertid att det finns gränser för vad som 
kan accepteras. Detta kan formuleras som ytterligare en rekommendation. 

Rekommendation 3: Beslut om att driva rättstvister kan ses som en signal, som långsiktigt kan 
påverka anbudsgivarnas agerande och därmed bidrar till lägre kostnader för beställaren. 

Trots att det inte är möjligt att vid anbudstillfället sätta ett golvpris kan kommunen ange ett högsta 
acceptabelt pris på det sätt som beskrevs i avsnitt 4.2.2. Logiken bakom takpris måste ses i den 
beskrivna logiken bakom den obalanserade budgivningen: 

• Entreprenören sätter ett lågt pris på vissa aktiviteter för att denna väg sänka den sammanlagda 
kostnaden på det totala anbudet. 

• För att ändå kunna tjäna pengar på upphandlingen anger entreprenören ett högt styckpris på 
aktiviteter vars mängder entreprenören tror underskattats i MF.  

Ett takpris innebär att man så att säga bakvägen blockerar möjligheten för anbudsgivarna att på grund-
val av goda kunskaper om verksamheten ’balansera om’ sina priser. Om det finns gränser för hur högt 
pris som kan tas ut på vissa aktiviteter är det inte heller möjligt att hålla ett lågt pris på andra. Risken 
begränsas på detta sätt för att lämna kontraktet till ’fel’ entreprenör, dvs. ett företag som inte 
nödvändigtvis är mest effektivt. 

Rekommendation 4: Överväg att gå vidare med användningen av takpris i upphandlingar. 

Som tidigare framhållits finns en tydlig förutsättning för att detta förfarande ska kunna användas: 
Kunskapen måste vara god om vad som kan anses vara ’rimliga’ kostnader för att genomföra olika 
aktiviteter, dvs. beställaren måste ha en god kännedom om marknaden. I avsaknaden av sådan kunskap 
finns en risk att takpriset i själva verket är alltför lågt vilket kan resultera i att ingen entreprenör vill 
lämna ett anbud. Den omvända, andra typen av risk är att takpriset sätts alltför högt och därmed tappar 
i relevans. 

Rekommendation 1 ger emellertid grund för att ta rekommendation 4 ett steg vidare. Genom att 
sammanställa kunskaper om genomförd verksamhet ökar också kunskapen om vad som ska anses vara 
’rimliga’ pris- och kostnadsnivåer. Ju fler kommuner som kan samordna sin verksamhet, desto bättre 
är förutsättningarna för att få en god och samlad information om rimligheten i detta avseende. 

Rekommendation 5: Samordna informationsinsamlingen om viktiga styckpriser från flera kommuner. 

Vi har noterat att somliga företag begär sekretess på de priser som lämnats, något som i sig kan 
försvåra möjligheten att realisera rekommendation 5. Det finns tre aspekter av detta som är värda att 
notera. Den första är att ett sekretessbelagt pris som adderas till ett antal andra priser på samma 
aktivitet för att på så sätt beräkna ett genomsnitt, inte innebär att det enskilda priset offentliggörs. 
Genomsnittspriser döljer företagens enskilda anbud vilket talar för att man inte behöver bryta de krav 
på sekretess som företag begär. 

Om det skulle visa sig finnas juridiska begränsningar att agera på detta sätt är det, för det andra, värt 
att notera en tidigare framförd hypotes: Företag begär sekretess därför att man inte vill att konkurren-
terna ska förstå hur man använt sitt informationsövertag. Om detta förmodande skulle vara korrekt är 
det inte problematiskt att utesluta sådana priser i sammanställningen eftersom de ändå skulle bidra till 
att genomsnittet snedvrids. 

Entreprenörers intresse av att sekretessbelägga lämnade anbud kan förändras; detta är en tredje aspekt 
på frågan om sekretess. Ju bättre information som finns om förutsättningarna för varje upphandling, 
desto mindre anledning finns att lämna strategiska anbud. Genom att realisera någon eller några av de 
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lämnade rekommendationerna kan marknaden efter en tid landa i en ny jämvikt, i ett nytt normalläge 
jämfört med dagens situation, där intresset för att lämna strategiska anbud och därmed att begära 
sekretess minskar.  

Det finns avslutningsvis anledning att återkomma till indexeringen av ersättning. För att begränsa den 
risk för oväntade förändringar av kostnader för enskilda produkter som används i verksamheten finns 
det skäl att ge följande rekommendation. 

Rekommendation 6: Indexera ersättningen till entreprenörerna. 

Vi avstår däremot från att ta ställning till det som i avsnitt 3.3 gavs benämningen Skövdemodellen. Ett 
skäl är att de rekommendationer som nu lämnats kan komma att bidra till att undanröja de problem 
som Skövdemodellen syftar till att hantera. Även Skövdemodellen är beroende av att de priser som 
lagts in i ett förfrågningsunderlag inte baseras på strategiskt lagda anbud. Om sådana komponenter 
finns latenta i materialet skulle de problem som detta innebär kvarstå.  

5.5. En av alla oönskad marknadsjämvikt? 
Trots att det inte är möjligt att belägga förekomsten av strategisk anbudsgivning har ett antal exempel 
redovisats som kan ses som uttryck för ett sådant agerande. Utöver dessa exempel finns i branschen 
många anekdoter som beskriver en marknad med sådana egenskaper. Det finns också resonemang som 
innebär att entreprenörer som vill vinna kontrakt ’måste’ agera på detta sätt (se Nyström och Mandell, 
2019). 

Det finns skäl att påminna om att det varit svårt att identifiera exempel på strategiska anbud i den 
traditionella typ av upphandlingar som studerats, det förfarande som i avsnitt 2.2 beskrivs för 
Trafikverkets beläggningsupphandlingar. Det är uppenbart att den uppdragsspecifikation som ingår i 
kommunernas förfrågningsunderlag och som utgör en grund för avrop under avtalsperioden är mer 
osäker än många av de traditionella projekten. En tolkning är därför att en omfattande förekomst av 
ojämnt fördelade förhandskunskaper om de kommunala uppdragen i sig är tillräckligt för att generera 
anbud av den typ som beskrivits. Marknaden kan sägas ha hamnat i en jämvikt som ingen tycker är bra 
men som de flesta menar är omöjlig att ta sig ur. 

Som alltid inom upphandlingsområdet är det beställaren som är ansvarig för att utforma regelverk och 
för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att säkerställa att inköp inte kostar för mycket och att det 
arbete som genomförs har god kvalité. De rekommendationer som lämnats i avsnitt 5.4.3 innebär att 
dagens spelregler skulle kunna justeras för att gradvis bidra till en utveckling som stärker dessa 
aspekter på genomförandet.  

För kommunerna skulle detta kunna innebära att kostnaderna ökar vid upphandlingstillfället, dvs. att 
det vinnande anbudet blir högre än vad det annars skulle ha blivit. Fördelen är att utrymmet för att 
spekulera kring vilka avrop som faktiskt kommer att göras blir mindre. I så fall kommer den slutliga 
kostnaden att bli lägre än om man fortsätter med nuvarande förfarande. Med mindre utrymme för 
strategisk anbudsgivning ges entreprenörerna mera utrymme att utveckla nya metoder och lösningar 
för att genomföra verksamheten. Därmed stärks den egna konkurrensförmågan, dvs. sannolikheten för 
att vinna en upphandling förbättras. Långsiktigt kommer därmed beställarnas kostnader att minska 
jämfört med om inga förändringar genomförs. 
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6. Hur kan kommunala upphandlingar utvärderas? 
Rapportens syfte är att förbättra kunskapen om kommunala upphandlingar av beläggningsarbeten. Ett 
sätt att göra detta är att jämföra den kostnad som härrör från upphandlingen och det kontrakt som 
skrivs med slutkostnaden. Avsnitt 6.1 redovisar hur detta gjorts för ett antal av de avtal som ingåtts 
mellan Trafikverket och en entreprenör för det som kallats traditionellt upphandlade projekt. Avsnitt 
6.2 förklarar varför sådana jämförelser inte är meningsfulla för kommunala upphandlingar medan 
avsnitt 6.3 för ett resonemang kring hur man i stället kan göra för att följa upp den verksamhet som 
kommunerna upphandlar. 

6.1. Kostnadsöverskridanden i traditionella upphandlingar 
Uppföljningar av Trafikverkets projekt visar att slutkostnaden är högre än kostnaden i de avtal som 
tecknas mellan beställare och utförare. En uppföljning av 776 kontrakt som avser entreprenader inom 
väg- och järnvägssektorn, såväl investeringar som underhållsåtgärder, visar att det genomsnittliga 
kostnadsöverskridandet är 20 procent för vägkontrakt och 32 procent för järnvägskontrakt (Nilsson et 
al 2019).  

Tre förhållanden pekas ut som tänkbara förklaringar av den ökade kostnaden. 

i) Ändringar, tillägg och avdrag (ÄTA) 

ii) Mängdspecifikationer i förfrågningsunderlaget som avviker från faktiska mängder. 

iii) Företag har vunnit en upphandling baseras på strategiskt satta à-priser  

Den första punkten syftar på de tilläggsbeställningar som ibland görs. Med detta avses åtgärder som 
beställaren inte specificerat då den ursprungliga beställningen gjordes, men där det visar sig angeläget 
att komplettera det ursprungliga avtalet. En vanlig anledning till ÄTA är att ny kunskap tillkommit 
mellan den tidpunkt då beställningen gjordes och då arbetet ska genomföras. Exempelvis kan 
beställaren vilja tillföra ytterligare ett vägavsnitt som inte ingick i den ursprungliga planeringen. 
Eftersom ersättningen för ÄTA inte finns med i det ursprungliga avtalet måste den tillkommande 
ersättningen fastställas efter förhandlingar mellan parterna.  

Den andra punkten handlar om att beställaren i sitt förfrågningsunderlag gjort felaktiga bedömningar 
av hur omfattande verksamheten kommer att bli. Bedömningen kan vara att det kommer att krävas 
10 000 m2 beläggning av en viss typ när det i praktiken blir nödvändigt att lägga ut 12 000 m2 (eller 
kanske 8 000 m2). Avvikelsen kan exempelvis bero på brister i de förhandsmätningar som gjorts eller 
att beställaren i samband med projektstart justerar storleken på den yta som ska få ny beläggning. 
Avvikelsen är mindre än 25 procent vilket innebär att det styckpris som lämnats vid upphandlings-
tillfället används för att fakturera ersättningen. I en uppföljning uppstår emellertid en skillnad på denna 
punkt mellan avtals- och slutkostnaden.  

Trafikverket (2021) har i den tidigare refererade uppföljningen av större investeringar kunnat se att 
kostnadsökningar jämfört med kontraktet till mer än hälften är att hänföra till ÄTA medan mängd-
förändringar endast står för en begränsad del av kostnadsökningen. Det finns också ytterligare 
restposter i denna sammanställning som baseras på en genomgång av underlag från ekonomi-
redovisningssystemet. Detta underlag är inte utformat på ett sätt som gör det möjligt att undersöka 
förekomsten av obalanserad budgivning, dvs. den tredje punkten ovan som behandlades i detalj i 
avsnitt 5.  

6.2. Kostnadsöverskridanden i kommunala upphandlingar 
Både avtal som upphandlats på traditionellt sätt och de avropsavtal som kommunerna använder för 
bland annat beläggningsarbeten tilldelas huvudsakligen på lägsta pris. För både Trafikverket och 
kommunerna är det emellertid inte priset i ett avtal utan slutkostnaden som belastar varje års resultat. 
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Detta är ett viktigt motiv för att kunna identifiera slutkostnaden för kontrakten att med stöd av 
systematiska uppföljningar undersöka om det finns några återkommande mönster i de avvikelser från 
avtalskostnaden som registreras. Uppföljningar kan därför förbättra förståelsen av de kostnads-
ökningar som uppstår och därmed göra det möjligt att justera förfrågningsunderlaget och minska 
risken för kostnadsökningar i framtida avtal. 

Utformningen av kommunala upphandlingar, som beskrivs i Tabell 2, innebär att begreppet 
kostnadsöverskridande inte är relevant att använda. Anledningen är att den kommunala upphandlingen 
specificerar en stor mängd aktiviteter som kan komma att avropas. Det finns i de sammanställningar 
som bland annat redovisades i Tabell 6 exempel på att kommunen avropar aktiviteter som överstiger 
det vinnande priset i ett anbud. Mera vanligt är att enbart en del av aktiviteterna avropas, vilket betyder 
att slutkostnaden är lägre än det pris som entreprenören vann upphandlingen på, något också Tabell 2 
ger en delförklaring till. Summan av alla aktiviteter i tabellen innebär att det lämnade anbudet är något 
högre än 1 miljon kronor. Av tabellen framgår emellertid att beställaren definierat en stor mängd 
likartade beläggningsaktiviteter. Man kommer endast i undantagsfall att avropa mer än en eller två av 
dessa olika typer av asfaltblandning etc. vid varje tillfälle. Även detta bidrar till att det vinnande priset 
inte är intressant att följa upp. 

Förekomsten av ÄTA i kommunala upphandlingar skiljer sig också från ändringar i de traditionella 
kontrakten. En tilläggsbeställning i något av Trafikverkets traditionella kontrakt innefattar ofta ett 
paket av AMA-koder medan förändringar i kommunala kontrakt innebär att den existerande 
förteckningen av koder kompletteras med en eller några nya koder. 

En annan förklaring till kostnadsavvikelser som diskuterats är att beställarens förhandsbedömning av 
hur mycket arbete som kommer att beställas – alltså mängdsättningen av de olika aktiviteterna – visar 
sig felaktig. Också på denna punkt ger den MF som kommunen utformat och som ligger till grund för 
entreprenörernas anbud dåligt stöd för en uppföljning. Mängderna är inte satta med avsikt att visa hur 
mycket som kommer att beställas utan utgör en förhandsbedömning av vilken volym som kan beställas 
i en eller flera delaktiviteter (projekt) som genomförs under ett eller flera år.  
Den mängd som handlas upp i ramavtal speglar därför enbart vid vissa tillfällen det behov som en 
beställare har. Därtill kommer kommunernas årliga budgetöverväganden att kunna variera och påverka 
hur mycket som avropas. Anbudspriset på ett ramavtal har därför ingen eller åtminstone en svag 
koppling till den årligen avropade kostnaden. 

6.3. Hur kan kommunala upphandlingar följas upp? 
Huvudsyftet med uppföljningar är att lägga grund för en läroprocess; vad i ett avtal fungerade bra eller 
mindre bra och vilka slutsatser kan man dra för framtida upphandlingar? Det finns i grunden ett enda 
sätt att genomföra ett sådant arbete och det är att skapa en systematik kring den information som finns 
i förfrågningsunderlagets MF och de priser som lämnats av den vinnande anbudsgivaren. Dessa 
uppgifter behöver därefter ställas mot de faktiska mängder som avropas liksom om de mängder och 
priser som avropas respektive fastställs under kontraktets giltighetstid. 

I avsnitt 5.4.2 påtalades möjligheten att fördjupa kunskapen om vad som kan avses med ’rimliga 
kostnader’ för att bedöma ett högsta tänkbart pris – ett takpris – för en AMA-aktivitet. Samma 
information kan också ge stöd för att genomföra systematiska uppföljningar. På samma sätt som i det 
förra avsnittet är det viktigt att betona att kostnaden för sådana sammanställningar torde vara mycket 
låg om informationen sparas på lämpligt sätt i samband med att verksamheten faktureras. 

Det förfarande som nu beskrivs används redan idag i ett antal amerikanska delstater. Bland annat 
beskrivs det förfarande som kallas blue book prices i Bajari et al (2014). 

Trafikverket har en möjlighet att i eventuella uppföljningar jämföra kostnader mellan olika regioner. 
Det är självklart också möjligt för kommuner att samarbeta för att jämföra styckpriser. En viktig fråga 
är därvid att bedöma om det är möjligt att jämföra användningen av exempelvis en viss AMA-kod för 
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beställning av en viss beläggningstyp som läggs ut i en kommun med samma beläggningstyp i en 
annan kommun. Sådana jämförelser och resonemang utgör i själva verket grunden för ett systematiskt 
analytiskt arbete för att fördjupa förståelsen av den verksamhet som bedrivs. 

Rekommendation 7: Använd information om styckpriser för att jämföra kostnader mellan kommuner. 
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