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Agenda 

 
- Luleå kommun 

- Utökad samverkan – Vad är det? 

- Hur kan man upphandla utökad samverkan? 

- Mina erfarenheter av varför vissa projekt lyckas samt 

av utökad samverkan 
 

 



Luleå – bygger för 10 000 nya luleåbor  

 



Investering 

• Upphandling 

• Entreprenad/Konsult-

juridik 

• Projektledning 

• Projektstöd 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Marianne Kallin 

Avdelning Investering utgör stöd i förvaltningen 
gällande upphandling och genomförande av bygg- 
och anläggningsprojekt (investerings- och 
exploatering). Avdelningen ger även visst stöd till 
andra förvaltningar/bolag inom Luleå kommun 
koncernen.  
 
Avdelningen tillhandahåller stöd i konsult- och 
entreprenadjuridiska frågor och genomför, 
projekteringar, upphandlingar, projekt- och 
byggledning och kostnadskalkyler. 



Beslutad  

Investering – och exploateringsbudget 

 

   2018  2019  2020 

 

Investering  791 325 695 000 783 000 

Exploatering  231 918 229 100 177 500 

 

Totalt            1 023 243  924 100 960 050 



 
- Luleå kommun 

- Utökad samverkan – Vad är det? 

- Hur kan man upphandla utökad samverkan? 

- Mina erfarenheter av varför vissa projekt lyckas samt 

av utökad samverkan 

  





AFFÄRSSTRATEGI- fem val 

Samverkans- 

form 

Entreprenad- 

form 

Ersättnings- 

form 

Upphandlings-  

form (optioner, 

ramavtal) 

Modell för 

anbudsutvärdering 



• Ofta otydligheter (vi förutsätter) 

• Motstridiga mål 

• Olika agendor 

• Stress / Egenintressen 

• Felriktade ansträngningar 

• Bristande resultat 



Kund, entreprenör och konsulter arbetar 
tillsammans från tidigt skede och genom  
hela byggprocessen 





När ska man  använda utökad samverkan ? 
 

• Komplexa projekt 
• Ej definierad produkt 
• Behov av flexibilitet  
• Flera projekt över tid –  ”Strategisk partnering” 



 
- Luleå kommun 

- Utökad samverkan – Vad är det? 

- Hur kan man upphandla utökad samverkan? 

- Mina erfarenheter av varför vissa projekt lyckas samt 

av utökad samverkan 

 

  



 

Östra länken 

 
Upphandlingsform 
Generalentreprenad 

 
Entreprenadform 
Uförandeentreprenad med utökad 
samverkan 

 



Anbudsvärdering  

Anbudsutvärderingen kommer att genomföras dels enligt en relativ modell för den kommersiella delen samt dels 

som en mervärdesbedömning för ”mjuka parametrar”. Beställaren kommer att anta det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet enligt följande:  

 

1.  Pris/kommersiell del       60 %  

 

 Timpris (Á-priser) för entreprenörens insatser  

 under fas 1, gäller samtliga etapper   15 %  

 Entreprenörarvode under fas 2. Samtliga etapper.  85 %  

 

2.  Organisation, kompetens och erfarenhet     25%  

 Projektorganisation i form av nyckelpersoner.  

 Namngivna nyckelpersoner samt CV och referensobjekt för dessa.  

 Referenser och erfarenhet av byggande av VA-projekt.  

 Referenser och erfarenhet av samverkansprojekt.  

 

3.  Genomförandebeskrivningar      5%  

 Grov genomförandebeskrivning för byggande av etapp 4B.  

 Ingen mervärdesbedömning.  

 Åtgärdsbeskrivning för hänsyn till trafik och boende samt  

 miljöhänsyn. Generell beskrivning för samtliga etapper. Ingen  

 mervärdesbedömning  

 Förslag på genomförande av samverkansdelen (utökad  

 samverkan) under Fas 1 och Fas 2. Mervärdesbedömning.  

 

4.  Anbudspresentation samt Intervjuer med     10%  
 nyckelpersoner  



AFB.532 Organisation och genomförande  

 

Utvärderingen kommer att genomföras genom en betygsättning i poäng enligt 

följande nivåer:  

 

0 Förväntad nivå.  

1 Ett klart urskiljbart mervärde/över förväntad nivå.  

2 Minst två mervärden.  

3 Mer än två mervärde/väsentligen över förväntad nivå.  

 

Halva poäng kommer att användas för erbjudanden under rubriken Organisation, 

kompetens och erfarenhet.  

 

 

Mervärden utdelas för erbjudanden över förväntad nivå beträffande:  

 

• Organisation, kompetens och erfarenhet  

• Genomförandebeskrivning  

• Utfall av anbudspresentation och intervjuer  



Etapper, faser och ersättningen 

 Varje etapp indelas i två faser: 
 
Fas 1 – projektering (bygghandlingar) 
Fas 2 – byggande 
 
Under fas 1 ersätts entreprenören med  
rörligt arvode i enlighet med nettopriser  
med påslag för entreprenörsarvode. 
 
Under fas 2 ersätts entreprenören med en rörlig del (självkostnad mot budget) 
och en fast del (entreprenörsarvode).  
Entreprenören kan erhålla ytterligare 1% i bonus om samtliga mål uppfylls. 
 
Beställaren har ovillkorlig rätt att när som helst ta ”time out” eller  
avbeställa fas 2. 



Etapp A, fas 1 

Gemensamt målarbete 
 
- Planering och projektering av infrastruktur för 
gator, va, belysning och övriga ledningar.  
 
- Riskanalys, tidsplanering, upphandling av 

underentreprenörer och inköp.  
 
- Förberedande arbeten – tillfälliga 
busshållplatser, ny infart till återvinningen, 
avstängningar, trafikanordningar, avverkningar. 
 



Risker 

Risker – riskanalys på flera nivåer i projektet 
 
- Detaljplan 
- Markanvisning 
- Infrastruktur 

- Projektering 
- Entreprenad (vatten, sulfid) 

- Arbetsmiljö 
- Miljö 
- Tid 
- Ekonomi 



Budget och öppna böcker 

- Ta fram entreprenadbudget tillsammans med 
entreprenören 



FAS 2 - Byggande 





Kommunikation 





 
- Luleå kommun 

- Utökad samverkan – Vad är det? 

- Hur kan man upphandla utökad samverkan? 

- Mina erfarenheter av varför vissa projekt lyckas 

samt av utökad samverkan 

 

  



Vad är viktiga framgångsfaktorer 

vid genomförandet av ett projekt? 



Framgångsfaktorer 

• Projektstyrning 

 

 





Framgångsfaktorer 

• Projektstyrning 

• Tydliga projektmål 

 



Internbeställarens  

behov 

Projektledarens  

tolkning 

Upphandling  

av konsult 
Konsultens  

handling 
Arkitektens  

vision 

Dokumentation 
 

Entreprenörens  

anbud 

Vad som  

faktureras 
Drift- och underhålls-  

instruktioner              

Internbeställarens  

verkliga behov 



Framgångsfaktorer 

• Projektstyrning 

• Tydliga projektmål 

• Rätt entreprenadform 

 



• Totalentreprenad 

• Generalentreprenad 

 



Framgångsfaktorer 

• Projektstyrning 

• Tydliga projektmål 

• Rätt entreprenadform 

• Intern och extern samverkan 

 



Extern samverkan  
– Viktigt för Luleå kommun  
 
•”Enskilda samtal” med våra leverantörer. 

 
•Samtal med nya leverantörer 

 
•Bollar idéer inför kommande upphandlingar 
 
•Feedback på gjorda upphandlingar 

 
•Byggherrarna - Övre Norrland.  
     Deltagare är idag Trafikverket, Landstinget, Galären, LuleBo och LKAB. 

 
•Samverkan med Umeå kommun & Landstinget 



10-20 % 
LOKET 

•Driver på 

•Är positiva 

•Lösningsfokuserade 

•Genomför saker 

•Vill bli bättre 

•Sprider arbetsglädje 

70 % 
Mellanvagnarna 

•Följer med den ”starke” 

•Skjuter på vid medgång 

•Vill bli dragen uppför 

•Nöjd med sitt 

•Oftast inte drivande 

•Ej så stort driv & engagemang 

10-20 % 
”Sista vagnen” 

•Bromsar oftast 

•Oftare negativa 

•Det är ingen idé 

•Vi har redan provat detta 

•Andra får göra det 

•Sprider o/medvetet missnöje 

Projektorganisationer är som tåg… 

35 Intern samverkan 



Framgångsfaktorer 

• Projektstyrning 

• Tydliga projektmål 

• Rätt entreprenadform 

• Intern och extern samverkan 

• Kontroll på projektomfattningen 

 



Prioriteringar 

Omfattning/ 
funktion 

Kostnad Tid 



Framgångsfaktorer 

• Projektstyrning 

• Tydliga projektmål 

• Rätt entreprenadform 

• Intern och extern samverkan 

• Kontroll på projektomfattningen 

• En aktiv beställarorganisation 

 



Aktiv beställarorganisation 

Tillfället gynnar den som är förberedd…… 

 

Ensam är inte stark! 

• Man måste inse sin begränsning 

• Nyttja hela organisationen och dess kompetenser 

 

Det handlar mycket om engagemang och inställning, att våga och orka 
agera när det bär emot. 

 



Erfarenheter av utökad samverkan 
 

 • Förankra arbetssättet med ledningen 
• Personliga egenskaper 
• Ta in synpunkter på FFU av leverantörerna 
• Viktningen mjuka/hårda 
• Tydligt anbudsformulär 
• Anbuds sekretess 
• Ersättningsmodell, budget/riktpris 
• Fas1 - Ersättningen & tiden 
• Gemensam etablering viktigt 
• Bemanningen på beställarsidan 
• Bra koll på slutkostnaden 
• Erfarenheter tas tillvara till de olika etapperna 
• Kompetensutveckling 
• Flexibelt genomförande 
• ”Vi-känsla” 
 
 





• Pristagarna har omvandlat ett vardagligt och nödvändigt nyttoelement till ett skulpturalt tillskott i staden. 

Med sin effektfulla ljusupplevelse skapar det ett nytt spännande blickfång till Luleå. Det är hållbart, 

beständigt och nyskapande. Det fångar staden, stålet, havet, ljuset och den konstnärliga lekfullheten i ett 

större publikt sammanhang 

Niklas Granljung vinnare av årets samhällsbyggnadspris –  

För livet mellan husen 



Tack för mig! 

Marianne Kallin 

marianne.kallin@lulea.se 

 

 


