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SAMMANFATTNING 

Vägförvaltningens vision gr ut p att Vägförvaltningen skall tillämpa bästa 
praxis p upphandling p en utvecklad och fungerande marknad. Mlsätt-
ningen är att utveckla och ta i bruk sdana upphandlingsförfaranden och 
verksamhetssätt, som möjliggör att projektörers och entreprenörers innova-
tioner och produktutvecklingsarbete utnyttjas och därigenom verksamhetens 
produktivitet och lönsamhet förbättras. 

Vid upphandling av investeringar införs vid sidan av de nuvarande förfaran-
dena nya förfaringssätt, vilka innefattar projektering och byggande som olika 
mngsidiga helheter. Vid sdana upphandlingsförfaranden ings s.k. hei-
hetskontrakt, där de tjänster som anskaifas kan fortg längre än för närva-
rande, vara bredare till sitt innehll och täcka ett större omrde. Kvalitetskrav 
uppstäils för hur siutprodukten fungerar. 1 kontrakten vilar kvalitetsansvaret 
p entreprenören. Envar producent ansvarar själv för att uppn, övervaka 
och rapportera kvaliteten hos den egna produkten. 

l färfarandena vid upphandling av drift och underhll övergs till entreprena-
der som är mera omfattande och lngvariga än de nuvarande, vilket möjlig-
gör utnyttjande av entreprenörernas innovationer och som ocks utgör för-
mnhigare upphandlingssätt för beställaren. De önskade pverkningarna p 
servicenivn stadkoms genom att krav p slutprodukternas skick ställs upp 
för entreprenaderna. 

1 utvecklingen av upphandlingen av driften och underhllet kan tv utveck-
lingslinjer ses. Huvudtrenden är en övergng till Ingvariga omrdesentre-
prenader inom driften och underhlIet, som utgör mera omfattande service-
helheter an de nuvarande driftsentreprenaderna. 1 dessa entreprenader ac-
centueras verksamhetens servicekaraktär, varför man övergr frn entre-
prenadavtal till serviceavtal. En annan trend är att utveckla särentreprenader 
inom underhället. 

Vid upphandling av investeringar tillämpar Vägförvaltningen ocks framöver i 
regel ett avgränsat förfarande. Vid entreprenader som innefattar projektering 
och byggande (SV-entreprenader) är grunden för avgörandet totalekonomin, 
dvs. entreprenaden avgörs p grundval av kvalitet och pris. Vid V-
entreprenader är det i ailmänhet priset som avgör entreprenaden. 

Vid upphandling av drift och underhII tillämpar Vägförvaitningen ocks 
framöver i regel ett avgränsat färfarande och i vissa falI ett öppet förfarande. 
Totalekonomin bibehlls som grundvai för avgörande av omrdesentrepre-
naderna. Kvalitetens betydelse kvarstr och eventuelit rentav ökar. 

Utvecklandet av Vägförvaltningens upphandlingsförfaranden innebär nya 
utmaningar för utvecklandet av bde Vägförvaltningens, serviceleverantö-
rernas, entreprenörernas och konsulternas kunnande. De uppgifter och det 
kunnande som av hävd har funnits hos det tidigare Vägverket, övergr afit 
mera till att bli krav p serviceproducenternas och leverantörernas kunnan-
de. En förutsättning för att upphandlingsstrategin skall fungera är att bde 
branschens serviceproducenters och Vägförvaltningens egna verksamhets-
sätt utvecklas. 



FÖRORD 
Mlsättningen för upphandlingsprocessen r 2002 har varit att uppgöra en 
upphandlingsstrategi för väghliningen. Utgngspunkterna för strategins 
uppgörande behandiades vid iedningens strategiseminarium 6.2.2002. En 
projektplan gäilande strategins uppgörande godkändes av Vägförvaitningens 
ledningsgrupp 15.4.2002. 

När strategiarbetet pbörjades ville man inkiudera infrastrukturbranschen i 
strategiarbetet. Med branschen överenskoms om att ordna tre seminarier, 
vid vilka aktörerna p branschen hade möjlighet att ta stäiining till strategins 
linjedragningar. Vid det första seminariet 14.5.2002 behandiades strategins 
riktiinjer. Vid det andra seminariet 22.10.2002 behandiades en pian för rikt-
linjernas förverkligande. Vid det tredje seminariet 18.12.2002 behandlades 
ett utkast till dokument om strategin. Vid sammankomsten hördes ocks 
branschens förberedda inlägg om dokumentet. 

Strategins riktiinjer behandlades vid ledningens strategiseminarium 
10.6.2002 och verkställighetsplanen vid strategiseminariet 12.11.2002. Ut-
kastet till upphandlingsstrategi behandlades av Vägförvaltningens lednings-
grupp 16.12.2002. 

Den utarbetade upphandlingsstrategin för väghllningen följer ailmanna in-
ternationella utvecklingslinjer. Enligt dem är trenden i väghllningens upp-
handling att överg till upphandling av servicehelheter som kräver ett breda-
re kunnande, dvs. heiheter som tidigare hört till fiera kontrakt sammanförs i 
samma kontrakt. 1 kontraktens kvaiitetskrav övergs till att ställa funktions-
krav. Den uppgjorda strategin innefattar ocks en tidsmässig pian för med 
vilken tidtabell de metoder som utveckiats skall testas och tas i bruk. 

Upphandlingsstrategin har beretts av tre arbetsgrupper. För upphandlings-
strategin för investeringar har svarat en arbetsgrupp, till vilken har hört Matti 
Lahti frn Tavastlands vägdistrikt, Hannu Utti frn centralförvaltningen, Aar -
no Oinonen frn centralförvaltningen till 31.7.2002, Jussi Ala-Fossi frn cen-
traiförvaitningen, Seppo Mäkinen frn Nylands vägdistrikt, Mauri Kimpimäki 
frn Vasa vägdistrikt och som sekreterare Martti Perälä frn Piaana Oy. 

För beredningen av upphandlingsstrategin för driften och underhllet har 
svarat en arbetsgrupp, till vilken har hört Jukka Karjalainen frn Savolax-
Karelens vägdistrikt, Tuomo Kanniainen frn Uleborgs vägdistrikt, Harri Ja-
lonen frn centralförvaitningen, Anne Leppänen frn centraiförvaltningen, 
Katri Eskola frän centraiförvaltningen och som sekreterare Martti Perälä frn 
Plaana Oy. 

För marknadsutredningen har svarat en arbetsgrupp, till vilken har hört Ari 
Huomo frn centralförvaltningen, Viljo Hytönen frn Lapplands vägdistrikt, 
Reijo Kukkonen frn Sydöstra Finlands vägdistrikt, Jussi Ala-Fossi frn cen-
tralförvaitningen, Seppo Toivonen frn centralförvaltningen frn 22.5.2002 
och som sekreterare Martti Perälä frn Plaana Oy. 

Utredningen av upphandlingsstrategin har ietts av en styrningsgrupp, till vii-
ken har hört Markku Teppo frn centralförvaltningen, Mauri Pukkila frn Ta-
vastiands vägdistrikt, Pekka Jokela frn centralförvaltningen, Jukka Karjalai-
nen frn Savolax-Karelens vägdistrikt, Matti Lahti frn Tavastlands vägdi-
strikt, Ari Huomo frn centralförvaltningen och som sekreterare Martti Perälä 
frn Plaana Oy. 

Helsingfors i februari 2003 
Vägförvaltningen 
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1 FÖRORD 

Inom Vägförvaltningen har redan vid tiden för Vägverkets interna uppdelning 
p 1990-talet utvecklats nya upphandlingsförfaranden och av dem förutsatta 
dokument. De har använts bde vid konkurrensutsatta arbeten och i förhand-
lingsentreprenader mellan Vägförvaltningens och det dvarande Vägverkets 
produktion. Vägförvaltningens eget interna arbete p att utveckla upphand-
lingsförfarandena pgr alltjamt s, att för de nya upphandlingsförfarandena 

En central uppgift 	och deras ibruktagande utarbetas en upphandlingsstrategi för Vägförvalt- 
ningen som omfattar ren 2003 - 2007. Upphandlingsstrategin innefattar 

for Vagforvaltnungen 	ocks en handlingsplan. 
är att för sin del 

1 TEKES r 2001 pbörjade för- och behovsutredning gällande det femriga 
skapa forutsattning- 	teknologiprogrammet "INFRA byggande och service 2001 - 2005" konstate- 
ar för eft utveck- 	rades, att infrastrukturbranschen har utvecklats svagt i jämförelse med andra 

industrigrenar. Som ett problem för hela branschen sgs att byggnadspro- 
lande av hela inf- 	cessen och dess spelregler inte stöder industrialisering av byggandet, beak- 
rastrukturbran- 	tande av livslängdskostnaderna, minskande av miljöpverkan, kostnadsre- 

ducering och produktivitetshöjning. Av denna anledning vaides som ett 
schen u Finland. 	tyngcipunktsomrde 1 teknologiprogrammet för infrastrukturen att utveckla 

upphandlingsförfaranden som stöder ett utvecklande av kunnandet. 

1 motiveringarna till lagarna om vägverksreformen togs ocks befattning med 
samma problem. 1 lagens motiveringar drogs upp linjerna för utvecklandet av 
Vägförvaltningens upphandlingsfunktion pä närmare sikt och även speciellt 
under ävergängsperioden. Som en central uppgift för Vägförvaltningen be-
traktades att för sin del skapa förutsättningar för ett utvecklande av hela inf-
rastrukturbranschen i Finland. 

2 INTERNATIONELLA UPPHANDLINGSFÖRFA-
RANDEN 

1 mnga länder runtom i väriden gr man in för att svara p de utmaningar 
som möter vid byggande och upprätthällande av den för samhällsutveckling-
en viktiga trafikinfrastrukturen. Den rdande trenden är att den oifentiiga sek-
tom avstr frn egen produktionsverksamhet och att produktionsverksamhe-
ten privatiseras. 

1 denna utveckling har England varit en färegngare och har ftt de anglo-
saxiska länderna i efterföljd. Till privatiseringsprocessen har som en del ock-
s anknutit att utveckla upphandlingsförfarandena p infrabranschen. P det-
ta omräde har utvecklingsarbetet förts längst 1 England, Nya Zeeland och 
Australien. Ocks p annat hll i världen har sdana modeller utprovats, och 
erfarenhetsbaserad kunskap finns frn ngra ärs tid. 

Det alimänna draget i utvecklingen av anskaffningsförfarandena inom väg-
hllningen har varit en ävergäng till längvarigare, större och innehlIsmässigt 
bredare kvalitetsansvariga servicehelheter. Detta har samtidigt ocks inne-
burit att beställarens roll har förändrats, och att de tjänster som beställaren 
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tidigare anskaifat separat har sammanslagits till större servicehelheter, s 
som figur 1 visar. 

Utveckla Vägförvaltningens upphandlingsförfaranden 
Med det internationella utvecklingsarbetet som bakgrund 

Fullständig service 

FÖRSTUDIER 	 PRODUKT- 	 & 

BEHOVSUT- 	ERUG 	 OMBYGG-c 	DRIFT 

REDNINGAR 

Offentlig + privat finansi 	g 	Projektering-byggande 	L.ngvarig drifts- och underhIlsentreprenad 

ProJektering-byggande-drIft-underhH 

underhII 

Figur 1: Utvecklade upphandlingsförfaranden. 

Kännetecknande för upphandling av servicehelheter som kräver ett brett 
kunnande är: 
• Servicen har blivit lngvarigare. 
• Leverantörens möjligheter att inverka p de tekniska lösningarna har ökat. 
• Leverantörens möjligheter att utnyttja sina egna innovationer har ökat. 
• Beställarens krav p kunnandet har breddats till eli behärskande av t- 

gärdernas inverkningar. 
• Beställarens krav p kunnandet har breddats till behärskande av kraven 

p slutprodukten och i kraven p kunnandet har ocks olika organisatoris-
ka färdigheter accentuerats. 

• Kraven p och behoven av samarbete mellan beställaren och leverantö-
ren har äkat. 

• Anbudsfärfarandet har blivit mera krävande, lngvarigare och även dyra-
re. 

• Entreprenadernas lönsamhet har förbättrats. 
• Serviceleverantörens risker har ökat. 
• Beställarens kostnadsinbesparingar har ökat vid övergngen till mera ut-

vecklade upphandlingsförfaranden. 

Enligt hittillsvarande internationella erfarenheter har man med samarbetet 
kunnat förverkliga "win - win -principen", dvs. det har gynnat bde beställar-
na och leverantörerna. 

Om storleken av beställarens kostnadsinbesparingar förekommer olika upp-
skattningar. Beställarorganisationerna uppger ali kostnadsinbesparingarna 
vid en övergng till mera utvecklade förfaranden uppgr till 10 - 20 % jämfört 

Enligt internatio-

nella erfarenheter 

har bde bestäl-

lama och leve-

rantörerna gyn-

nats av utveckla-

de upphandlings-

förfaranden. 
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med tidigare praxis. Entreprenörerna har för sin del angett större besparingar 
om2O-30%. 

3 NUVARANDE FÖRFARANDEN VID UPP-
HANDLING INOM VÄGHALLNINGEN 

Vägförvaltningens föregende upphandlingsstrategi 'Tiehallinnon teettämistä 
koskevat linjaukset sekä tienpidon kilpailuttaminen" ("Vägförvaltningens rikt-
linjer för upphandling och konkurrensutsättning av väghllning") blev klar 
10.11.2000. 1 della strategidokument lg huvudvikten vid ett av vägverksre-
formen förutsatt successivt öppnande av väghllningen för konkurrens under 
övergngsperioden ren 2001 - 2004. Linjedragningarna i denna strategi har 
iakttagits när konkurrensen öppnats. 

Strategidokumentet: "Grunden för att lta utföra entreprenader är helhets-
ekonomin, leverantörens kvalitetsansvar, samarbete samt utvecklande av 
marknaden. Vägförvaltningens strategiska mlsättning är att anskaifa väg-
hllningen som helhetsprodukter och -tjänster." 

Formerna för förverkiigande av upphandlingsstrategins principer har tilläm-
pats under ren 2001 och 2002 i projektering samt vid utformning och kon-
kurrensutsättning av omrdesentreprenader inom drift och underhll samt 
entreprenader inom ramen för investeringsprojekten. 

Projekteringsstjänster 

Öppnandet av konkurrensen har för projekteringens del framskridit i enlighet 
med den överenskomna tidtabellen under övergngsperioden. 1 upphand-
lingen av övriga specialisttjänster (t.ex. anskaffning av väg- och trafikdata, 
uppföljande undersökningar samt separata undersökningar och utredningar) 
är man till vissa delar först i färd med att öppna konkurrensen och till vissa 
delar i färd med att överg frn direkt upphandling till konkurrensutsättning. 

1 upphandling av projektering iakttas principen om totalekonomi genom att 
Den vanligaste 	 vid valet av projektör beaktas bde priset och kvaliteten. Förfarandena vid 

u handlin sfor- 	konkurrensutsättning av projektering har p senare r utvecklats starkt och g 	
de hller nu p att befästas. För planenngs- och sakkunnigtjänsterna god- 

men vid projekt 	 kända kvalitetssystem har inte förutsatts av konsultföretag. 

som pbörjades r 

2002 var verkstäl- 	Investeringar 

lighetsentreprenad 
Vid upphandling av investeringar tillämpas för närvarande olika entreprenad- 

(G-entreprenad), ca 	former. Vid projekt som pbörjats r 2002 har som upphandlingsform tilläm- 

75 % räknat av an- 	pats V-entreprenad (tidigare TE) vid ca 75 % räknat av antalet stycken, och 
ca 35 % räknat av kostnaderna. Mot helhetsservice har man framskridit ge- 

talet stycken. nom att tillämpa PV-entreprenad (tidigare TAE och PLE) i ca 25 % räknat av 
antalet stycken och ca 65 % räknat av kostnaderna. Ocks projektlednings-
tjänster (PLT) utnyttjas i ngon mn. 
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1 bilagan har presenterats tabeller över de entreprenadformer, som tillämpats 
i upphandlingsstrategin och deras typiska egenskaper (bilaga 1) samt centra-
la termer (bilaga 2). 

Av r 2002 pbörjade byggnadsprojekt har konkurrensutsatts räknat av anta-
let stycken ca 60 % och ca 40 % har anskaffats med förhandlingsförfarande 
av Vägaffärsverket. Räknat av kostnaderna är motsvarande procenttal ca 90 
och 10. 

Valet av entreprenör baserar sig vid V-entreprenader enbart p priset och vid 
PV-entreprenader p totalekonomin, dvs. entreprenören väljs p grundval av 
priset och kvaliteten. Av Vägförvaltningen godkända kvalitetssystem har för-
utsatts av entreprenärerna vid bro- och beläggningsarbeten. Projekten delas 
inte upp, utan fungerande heiheter eftersträvas. För hopkoppling av projekt 
har smningom utvecklats fungerande förfaranden och sdana tillämpas i alit 
större utsträckning. Entreprenader har ocks alit oftare etablerats utöver 
vägdistriktens gränser. 

1 projektering av projektet förekommer fiera aktörer. 1 ailmänhet ings eli skilt 
kontrakt för varje projekteringsskede och ettvart projekteringsskede kan ha 
sin egen pianerare. Projektering och byggande har emellertid i ngon mn 
sammanförts till en och samma helhet. 

Drift och underhll 

Experiment som syftade till drift och underhllsentreprenader (grundpaket 
drift) av nuvarande slag inleddes r 1998 med fem treriga omrdesentre-
prenader. Samma experiment fortsattes ocks r 1999 med fem omrdes-
entreprenader. 

Ar 2001 öppnades omrdesentreprenaderna för öppen konkurrens. D kon-
kurrensutsattes 23 omrdesentreprenader. Ar 2002 konkurrensutsattes 26 
omrdesentreprenader. De omrdesentreprenader som pbörjades ren 
2001 och 2002 var treriga. Konkurrensutsättningen av omrdesentreprena-
derna utvidgas s, ali r 2003 konkurrensutsätts 28 omrdesentreprenader 
och r 2004 de terstende 22 omrdesentreprenaderna. Därtiil blir r 2004 
de r 2001 konkurrensutsatta omrdesentreprenaderna nyo föreml för 
konkurrens. Av de omrdesentreprenader som lämnats utanför konkurren-
sen har avtalats med förhandlingsförfarande med Vägaffärsverket. 

1 de fyra omrdesentreprenader som pbörjats p hösten 2002 har dessutom 
p prov inkluderats tjälskadereparationer av grusvägar, vilket utjämnar an-
vändningen av entreprenärens resurser under olika rstider. 

Omrdesentreprenaderna avgörs p basis av en totalekonomisk jämförelse. 
Utäver priset granskas företagets egenskaper och operativa planering. Pri-
sets andel i den totala jämförelsen utgör 75 % och de övriga egenskaperna 
25 %. Konkurrensutsättningen av drift och underhll har p eli avgörande 
sätt sänkt kostnaderna av de allmänna vägarna. 

Numera är av omrdesentreprenaderna ca 75 % av entreprenadens värde 
totalprissatt, varvid kvaliteten för de ufförda arbetena bedöms huvudsakligen 
med krav p slutproduktens skick. Ca 25 % av de nuvarande omrdesentre- 

Öppnandet av 

om rdesentrep-

naderna för öp-

pen konkurrens 

inleddes r 2001 
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prenadernas värde är enhetsprissatta, varvid det utförda arbetet mäts som 
arbetsprestationer. 

1 omrdesentreprenaderna har inte inkluderats samtliga tgärder som ingr i 
driften. De viktigaste arbetena som inte ingr i omrdesentreprenaderna är i 
dag vägmarkeringar, skötsel av vägbelysningen, skötsel av pumpstationer 
och skötsel av trafikljus. 

Av tgärderna inom underhIlet ingr största delen inte i omrdesentrepre-
naderna. Av underhllstgärderna genomförs den viktigaste dvs. nybelägg-
ningen som sarskilda nybeläggningsentreprenader. 

Nybeläggningsentreprenadernas innehII har utvidgats i synnerhet p vägar 
av lägre klass i riktning mot vägförbättring. Numera ingr i en nybelägg-
ningsentreprenad p vägar av lägre klass i ailmänhet ocks lätta förbättring-
ar av konstruktionen i form av specifika reparationer, t.ex. reparering av tjäl-
skador, förbättnng av torkningsegenskaper eller stabilisering. 

Funktionskrav har hittilis testats närmast vid förhandlingsentreprenader. Ar-
beten som innefattar lätta konstruktionsförbättringar har även förverkligats 
som 2-3 -riga förhandlingsentreprenader, där entreprenören har ftt välja de 
p objektet utförda tgärderna och deras tidpunkt under entreprenadtiden. 

4 UPPHANDLINGSSTRATEGINS MALSÄTT-
NINGAR 

Utgngspunkten för upphandlingsstrategin är Vägförvaltningens vision. Enhigt 
visionen skall Vägförvaltningen tillämpa de bästa upphandlingsförfarandena 
p en utvecklad och fungerande marknad. 

Syftet med det strategiska arbetet var att för förverkiigandet av Vägförvalt- 
ningens vision och mlsättningar utarbeta en upphandlingsstrategi, som för- 

Mlsättningen är att 

	

	utom en beskrivning av strategin även innefattar ett tidsbestämt program för 
strategins förverkligande och de kritiska faktorema i framgangen. Med avse- 

utveckla och ta i 	ende p tidtabellen var mlsättningen, att den nya strategin börjar förverkii- 
bruk sdana 	gas frn början av r 2003 och att den i sin heihet tillämpas r 2007. 

handlingsförfaran- 	Med upphandlingsfärfaranden i enlighet med upphandlingsstrategin garante- 
den och verksam- 	ras väganvändarna och Vägförvaltningens övnga kunder en högklassig och 

rätt inriktad service. MIsättningen är att utveckla och ta i bruk sdana upp- 
hetssätt, som möj- 	handlingsfärfaranden och verksamhetssätt, som möjliggör att projektörers 
liggör att projektö- 	och entreprenörers innovationer och produktutvecklingsarbete utnyttjas och 

därigenom verksamhetens produktivitet och Iönsamhet förbättras. En del av 
rers och entrepre- 	produktivitetsförbättringen kommer att sänka offertprisnivn p den konkur- 

rensutsatta marknaden. Mlet är ocks att med de upphandlingsförfaranden nörers innovationer 
som utvecklas förbättra lönsamheten för Vägförvaltningens egen upphand-

och produktutveck- 	Iingsfunktion. 
lingsarbete utnytt- 

De nya upphandlingsförfarandena bör göra det möjligt och sporrande för 
jas. 	 hela jord- och vattenbyggnadsbranschen samt enskiida producenter att satsa 

p att utveckla sin verksamhet och innovativitet. Innovationerna gynnar bde 
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innovationens upphovsman och beställaren. 1 syfte att sporra innovativiteten 
utvecklas upphandlingsförfarandena s, att merparten av den uppndda nyt-
tan ges till innovationens upphovsman. lnformationsteknikens utveckling och 
nya teknologier erbjuder för sin del möjligheter till produktutveckling och till 
att rationalisera och färnya verksamhetssätt. 

Kvalitetskraven p väghllningsprodukter och tjänster för traflken baserar sig 
lngt p de effektivitetsmlsättningar, om vilka avtalas i de rliga resultatav-
talen mellan kommunikationsministeriet (KM) och Vägförvaltningen. Vägför-
valtningens uppgift är att omvandla de i resultatavtalet överenskomna effek-
terna till funktionalitetskrav som styr entreprenaden i kontraktsdokumenten. 
Med dessa styrs entreprenaden. Huvudentreprenören bör färm omvandla 
dessa krav till tekniska krav, som ingr i avtalen mellan huvudentreprenören 
och underleverantörer. De som fungerar p olika stadier av upphandlings-
kedjan bör inse hur kravsystematiken i kedjan fungerar och p vilka sätt de 
olika kraven pverkar kraven p bde högre och lägre niv. 

1 denna kedja bär Vägförvaltningen ansvaret för arbetet med att utveckla de 
funktionskrav som tillämpas i dess egna kontrakt, och ansvaret för utveck-
landet av de tekniska kraven övergr alIt mera till att bli en samfälld uppgift 
för aktörerna p branschen. 

Ny rollfördelning 
Kedja frn eifekter till materialkrav 

KMJ 

Eifekter for dem 
somanvänder 
trafiklederna 

VagforValtningen 
Ny upp- Servicekrav/ 
handlings- !. 
praxis Kondonskrav 

1 	 r 	r Produktkrav 
Nätverksbildning, (Tekniska kvalitets- 
samarbete mellan krav pa produkten) 

ai?cr 
Underleverantö 

Materialkrav 

Figur 2: Aktörenas nya roller inom väghllningen. 
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5 FÖRFARANDEN VID UPPHANDLING AV INVE-
STERINGAR 

1 förlarandena vid upphandling av investeringar införs vid sidan av de nuva-
rande förfarandena nya förfaringssätt, vilka innefattar planering och byggan-
de som olika mngsidiga helheter. Vid sdana upphandlingsförfaranden 
ings s.k. helhetskontrakt, där de tjänster som anskaifas kan fortg längre än 

1 förfarandena vid 

	

	för närvarande, vara bredare till sitt innehll och täcka ett större omrde. 
Kvalitetskrav uppställs för hur slutprodukten fungerar. 1 avtalen vilkar kvali- 

upphandling av 	tetsansvaret p entreprenären. Ocks konkurrensutsättningen och de för 
vesteringar ings 	närvarande tillämpade anskaffningsförfarandena utvecklas. 

s.k. helhetskontrakt 	Iden med ett he!hetskontrakt är att samma aktör fungerar i de olika skedena 
av upphandlingens förverkiigande. Helhetskontraktets omfattning kan variera 
och det kan successivt utvidgas. Ett helhetsavtal kan gälla: 

1. projektering (P-helhetskontrakt) 
- frn utredning till vägprojektenng 
- frn utredning till bygghandling 

2. projektering och byggande (PG-helhetskontrakt) 
- frn vägprojektering till byggande 
- frn utredning till byggande 

3. upprättande av bygghandling och byggande samt därefter drift och under-
hill i 15 - 25 rs tid 

(PGDU-livslängdskontrakt) 
4. allomfattande service frn förstudie till drift och underhll 

UPPHANDLING AV INVESTERINGAR 
FRAMTJDEN 

____ 	 'SERVJCEAVTAL 	 ENT 

'SERVICEAVTAL' 	ENTREPRENAD 

'SERVICEAVTAL' 

5EIAVTAL 
* 

?rWN*NSLERING __----- ---,---- ----- 	- 
'HELTACKANDE SERVICE' 

Figur 3: Förfaranden vid upphandlingen av investeringar i framtiden 

Förstudien inkluderas i alimänhet inte 1 helhetskontrakten, utan beställaren 
anskaifar den separat. Den utredningen, vägprojekteringen och vid behov 
även upprättandet av bygghandlingen anskaifas med helhetskontrakt, i vilka 
ingr successiva planeringsskeden. Med detta tryggas ali planeringsdata 
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förs vidare frn eli skede till följande. 1 avtalen inkiuderas ocks alla behövli-
ga förberedelsearbeten, bI.a. anskaffning av kart- och terrängmodellmaterial. 
Sm projektenngsprojekt sammanförs till större heiheter. 

Ett helhetskontrakt som inkiuderar projektering och byggande (PG-
helhetskontrakt) lämpar sig ocks för anskaffning av sm och medeistora 
objekt. Ett helhetskontrakt som gäller upprättandet av bygghandlingen och 
byggande samt drift och underhll i 15 - 25 rs tid (PGDU-livslängdskontrakt) 
lämpar sig bäst vid anskaffning av stora investeringar. Förverkligandet av 
dessa kontrakt förutsatter eli mngsidigt kunnande och nätverksbildning. An-
skaffningen av stora investeringar har behandlas skilt i punkt 6. Objekt där 
kontrakt med allomfattande service kunde tillampas är inte i sikte. 

U pphandlingstjänster (tidigare projektledningstjänst, PLT) utnyttjar Vägför-
valtningen för ali komplettera den egna organisationens kapacitet eller ex-
pertis. Ifail om projektets administrering i sin heihet ings eli avtal om upp-
handlingstjänst med en aktör, tillämpas även d de ovan beskrivna upphand-
lingsförfarandena, där i beställarens namn ings kontrakt om helheter och 
inte t.ex. om delentreprenader, ssom nu är praxis i PLT-kontrakten. 

Utvecklandet av upphandlingen av investeringar förutsätter ocks ali konkur-
rensutsättningen utvecklas. 1 synnerhet har det redan länge setts behövligt 
ali förenkla anbudsskedet vid mindre PG-entreprenader, och för detta bör i 
början av strategiperioden utvecklas nya förfaringssätt och verktyg. Verk-
samhetens genomskinlighet, förtroende och de etiska spelreglerna är centra-
la frgor vid utveckling av konkurrensutsättningen. Det ses ocks som än-
damlsenligt ali använda incitament och bonus för ali stadkomma och be-
löna ekonomiska och högklassiga lösningar. 

De nya upphandlingsförfarandena förutsätter eli nära och förtroligt samarbe-
te inom Vägförvaltningen samt mellan Vägförvaltningen, projektören och ent-
reprenören, för ali en s välfungerande och fördelaktig tjänst eller produkt 
som möjligt skall stadkommas. 

Upphandlingen av investeringar utvecklas s, ali i fortsättningen str till buds 
fiera olika upphandlingsmodeller som lämpar sig för förverkligandet av stora 
och mindre projekt. Nya upphandlingsförfaranden utvecklas vid sidan av de 
nuvarande. Ocks de för närvarande tillämpade upphandlingsförfarandena 
utvecklas. 

De nya förfarandena vid upphandling av investeringar tas successivt i bruk 
p prov. Under provanvändningen fs erfarenheter av förfarandets använd-
barhet. P basis av erfarenheterna kan förfarandet korrigeras innan det til-
lämpas i större skala, och vid behov kan man avst frn sdana upphand-
lingsförfaranden som inte fungerar p marknaden eller uppfyller andra i upp-
handlingsstrategin uppställda krav. 

Mlsättningen är ali de första helhetskontrakten frn vägprojektering till byg-
gande skall ings i vägdistrikten r 2003. Enligt den planerade tidtabellen är 
alla nya upphandlingsformer i bwk r 2007. 

Ocks de för närvarande tillämpade upphandlingsformerna utvecklas med 
experimentprojekt. Kraven p funktionalitet utprovas och tas i bruk succes- 

Bruk av upphand-

lingstjänster ökar i 

framtiden i Vägför-

valtningen 

1 de nya upphand-

lingsfärfarandena 

gr Vägfärvaltningen 

frn produktens tek-

niska kvalitetskrav 

till funktionskrav. 



Upphandlingsstrategi för väghIIningen 	 17 

sivt vid olika projekt. Livslängdstänkandets tillämplighet p PV-entreprenader 
utprovas vid experimentprojekt som pbörjas r 2003. 

6 LIVSLÄNGDSMODELLEN SOM FÖRFARANDE 
VID UPPHANDLING AV STORA INVESTERINGAR 

Det ailmänna livslängdsbegreppet täcker tidsperioden frn uttaget av de r-
ämnen som används vid framställningen av en produkt till slutdeponeringen 
av det avfall som uppkommer när produkten förstärs. Livslängdsbetraktandet 
innefattar som bredast beställarens och slutanvändarens kostnader under 
produktens livslängd samt de av produkten orsakade miljöpverkningarna. 

1 denna upphandlingsstrategi är livslängdsperspektivets tidsperiod kortare. 1 
betraktandet ligger huvudvikten vid p vilket sätt dessa faktorer alstrar valkri-
terier, som utnyttjas vid behandlingen och utvärderingen av inlämnade an-
bud. 1 det första skedet är avsikten att i utvärderingen beakta de kostnader 
som samkas Vägförvaltningen under produktens förverkiigande och an-
vändningstid. 1 de följande skedena är avsikten att utvidga betraktandet till att 
täcka de kostnader som samkas trafiken och även inverkningarna p mil-
Jon. 

Grundidn i livslängdsmodellen gr ut p att bilda en servicehelhet. Det möj-
liggör att kostnaderna för investeringen och underhllet minimeras under en 
lng användningstid, stärker kundcentreringen och skapar förutsättningar för 

Livslängdsmodel- 	producentens innovationer. Livslängdsmodellen kompletterar upphandlings- 
alternativen vid stora investeringar. 

len lampar sug bast 

för upphandling av 	Avtalsperioden i livslängdsmodellen är 15 - 30 r. Som bredast omfattar an- 
svaret byggande, underhll, dagligt säkerställande av trafikdugligheten samt 

stora investeringar 	produktion av särskilt avtalade tjänster för trafiken. Finansieringen kan i livs- 
och underhllet av 	längdsmodeHen basera sig p direkta utbetalningar frn staten an efter som 

arbetet framskrider eller p verkställarens finansieringsansvar. När produ- 
dem centen str för finansieringen betalar beställaren en rlig serviceavgift frn 

och med det att servicen är 1 bruk. Användningen av producentfinansiering 
baserar sig p den riskbemästring och effektivering av produktionen som 
medföljer, och som p basis av bl.a. erfarenheterna frn Lahtisvägen över-
stiger skillnaden mellan företagens och statens kreditmarginaler. 

Livslängdsmodellen lämpar sig för trafikprojekt till vilka anknyter en betydan-
de engngsinvestering, höga drifts- och/eller underhIlskostnader och där 
mnga parters intressen skall samordnas eller alternativa serviceniver kon-
kurrensutsättas. Tänkbara användningsomräden är t.ex. byggande av mo-
torvägar, konkurrensutsättning av servicealternativ till färjförbindelser och 
sanering av livliga trafikleder. 

Ett förverkiigande som baserar sig p livslängdsansvar är en finländsk till-
lämpning av internationella upphandlingsmodeller som bygger p partner-
skap mellan den oifentiiga och den privata sektorn. P basis av erfarenhe-
terna gynnar livslängdsmodellen kunden, beställaren och producenten. Vid 
ett upphandlingsförfarande som bygger p livslängdsansvar konkurrerar pro- 
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ducenterna om det bästa pris/kvalitetsförhIlandet för servicen. Beställaren 
fr redan i det skede när projektet inleds ett bindande pris p byggandets 
samt driftens och underhllets kostnader och visshet om att vägkapitalet be-
varar sitt värde. Kundcentreringen stärks, när betalningsmekanismen kopp-
las till de förväntningar väganvändarna och samhället ställer som kunder. 

7 FÖRFARANDEN VID UPPHANDLING AV DRIFT 
OCH UNDERHALL 

1 förfarandena vid upphandling av drift och underhll övergs till entreprena- 
der som är mera omfattande och lngvariga än de nuvarande, som möjliggör 

1 omradesentre- utnyttjande av entreprenörernas innovationer och som ocks 	utgör färmnli- 
gare upphandlingssätt för beställaren. De önskade inverkningarna p 	servi- prenaderna accen- 
cenivn 	stadkoms genom att krav p 	slutprodukternas skick stälis upp för 
entreprenaderna. tueras i fortsätt- 

ningen verksamhe- 
1 utvecklingen av upphandling av drift och underhll kan ses tv 	trender: 
1) Huvudtrenden är en övergng till lngvariga omrdesentreprenader inom tens servucekarak- 

drift och underhll, som utgör bredare servicehelheter än de nuvarande r. 
driftentreprenaderna. 1 dessa entreprenader accentueras verksamhetens 
servicekaraktär, varför man övergr frn entreprenadavtal till serviceavtal. 

2) En annan trend är utvecklandet av särentreprenader inom underhllet. 

Upphandling av drifts- och underhIlsentreprenad 
Framtidutsikt 

Vidsträckt innehll 
	Mindre investeringar 

Drifts 	Lanqvariqare 
	Drifts- och underhIIs- 

entreprenad 	 entreprenad 
defl 

övriga 
	 Separata underhIIs 

entreprenader 	 entreprenader 

Figur 4: Riktiinjer för utvecklandet av upphandling av drift och underhll. 

Efter ävergngsskedet varar lngvariga omrdesentreprenader 7 r. En sju 
&s entreprenadtid möjliggör avskrivning av investeringar 1 materiel och 
andra sidan ocks en regionalt jämn konkurrensutsättning. 
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Entreprenadomrdenas geografiska utsträckning växer frn nuvarande 500 - 
1 500 km till 1 000 -2 000 km. Emellertid kan i större stadsregioner med livlig 
trafik eft entreprenadomrde om 500 - 1 000 km utgöra en tillräcklig helhet. A 
andra sidan kan det ocks i glesbygderna vara nödvändigt att, för att bibe-
hIla konkurrensen, bibehlla sm ca 500 km:s entreprenader i syfte att göra 
det lättare för nya företag att etabiera sig p branschen. 

Entreprenadens innehll utvidgas frn det nuvarande och en del av de un-
derhllsarbeten som nuförtiden anskaifas som särentreprenader ing& i fort-
sättningen i omrdesentreprenader. T.ex. skötseln av vägmarkeringar och 
vägbelysning kan inkluderas 1 omrdesentreprenaderna. A andra sidan kan 
det ocksä vara motiverat att utföra dessa arbeten som särentreprenader som 
är geografiskt klart större än omrdesentreprenaderna. Underhllet av kon-
struktioner och utrustningar kan inkiuderas i omrdesentreprenaden tmin-
stone som volymbestämda arbeten med en viss volym per r. P lng sikt 
bör man ocks i dessa arbeten g in för funktionskrav. 

Förutom tjälskadereparationer kan ocks andra sm reinvesteringar inklude-
ras 1 omrdesentreprenaderna. Det är dessutom naturligt att sm tgärder 
som förbättrar trafiksäkerheten i fortsättningen knyts till omrdesentreprena-
derna. 

Ocks särentreprenaderna inom underhllet utvecklas mot mngsidigare 
servicehelheter. Entreprenaderna är i regel totalprissatta (totalt pris per ob-
jekt) helhetsentreprenader, i vilka ingr även projektering. Som exempel kan 
tas en beläggningsentreprenad, till vilken förutom beläggning och enkia kon-
struktionsförbättringar hör projektering, förverkiigande och vägmarkeringar. 1 
en del av arbetena kan man överg till entreprenader med ansvar för skicket, 
vilkas längd varar frn 5 till 15 r. Det kan t.ex. vara frga om en entreprenad 
med ansvar för underhllet av ett visst avsnitt av en huvudväg. 1 vissa faIl, 
där en stor volym innebär avsevärd nytta t.ex. vid anskaffningen av energi, 
konkurrensutsätts Vägförvaltningens landsomfattande behov. 

De första 5 - 7 r lnga experimenten med lngvariga omrdesentrepre-
nader inom driften och underhllet genomförs r 2003. Dessutom görs 
försök med tillämpning av optionsr. De tjälskadereparationer som nu är fö-
reml för utprovning knyts till alIt fiere omrdesentreprenader med början r 
2003. Ocks inkluderande av vägmarkeringarna 1 omrdesentreprenaderna 
utprovas vid ngra entreprenader. 

Är 2006 är alla nya 	De omrdesentreprenader inom driften och underhllet som pbörjas ren 

entreprenader 7.. 	2003 - 2005 är 3- 5- och 7-äriga. Förtarandet är nödvändigt för att över- 
gngen till 7-riga omrdesentreprenader skall kunna ske s& att det rligen 

riga, ifall markna- 	möjliggör en regionalt jämn konkurrensutsättning. Det möjliggör ocks att 

den är redo för 	 andelen för volymbestämda arbeten minskar och testerna av kraven p funk- 
tionalitet utökas. 

detta. 
Ar 2006 är alla nya entreprenader 7-riga, ifall marknaden är redo för detta. 
Vid utvecklandet av upphandlingsförfarandet skapas en systematik som möj-
liggör att kontraktens innehll och kvalitetskrav ändras fiexibelt ocks under 
pgende avtalsperiod. Mot slutet av övergngsskedet sammanförs upp-
handlingen av investeringar och upphandlingen av underhll till alit större 
heiheter. 
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Vid utvecklandet av särentreprenader inom underhlI gr man in frn att 
successivt överg frn det billigaste anskaffningspriset till modeller, där man 
väljer den med avseende p livslängdskostnaderna förmnIigaste anbud 
inom de gränser finansieringen medger. För della finns fiera alternativa förfa-
nngssätt, vilkas utvecklande och utprovning fortsätter. När kraven p funktio-
nalitet och mätningen av dem behärskas, kan lngvariga entreprenader med 
ansvar för skicket utprovas. Urvalskriterierna för entreprenader med ansvar 
för skicket och hur verksamheten förlöper testas med en 2-rig utprovning 
2003 - 2004. 

Särentreprenader är exempelvis entreprenader inom underhllet av perma-
nentbelagda vägar. D krav p funktionalitet införs kan entreprenadernas 
innehIl breddas i riktning mot projektering med beaktande av underhllets 
begränsningar. Entreprenadernas längd kan vid vissa arbeten förlängas till 
exempelvis 3 r. Entreprenaderna kan innehlla sammanförda objekt frn 
fiera vägdistrikts omrden. 

Andra särentreprenader inom underhIIet är entreprenader gällande under-
hll av broar, för vilka ocks utvecklas funktionalitetskrav. Ocks dessa ent-
reprenader utvidgas till att omfatta fiera r och/eller objekt sammanförs vid 
behov frn fiera vägdistrikts omrden. 

Underhllet av vägmarkeringar utprovas i samarbete mellan tre vägdistrikt 
som en stor p funktionalitetskrav baserad entreprenad. Ar 2004 kan väg-
markeringarna i stor omfattning överföras till omrdesentreprenadena, om 
erfarenheterna visar att det ar en fungerande lösning. Skötseln av vägbelys-
ningen konkurrensutsätts styrt för ren 2003 - 2005, varefter man kan över-
väga att uppgiften överförs till omrdesentreprenaderna. 

8 STYRNING AV MARKNADEN OCH UPPHAND-
LINGSKEDJAN 

Vägförvaltningen eftersträvar effektiv verksamhet i hela upphandlingskedjan 
och styrning av riskfördelningen. P lng sikt är avsikten att i upphandlingen 
av väghllningstjänster utnyttja de p marknaden förekommande säsongfluk-
tuationerna och stadkomma en jämn sysselsättning av resurserna. Med 
hjälp av upphandlingsstrategin och dess verkställighetsplan gr man in för att 
pverka marknadens struktur och verksamhet. 1 syfte att uppn en tillräcklig 
fiexibilitet bör ocks Vägförvaltningens interna verksamhet utvecklas. 

Marknadsi nformation 
För anskaffning och analys av marknadsinformationen utnyttjar Vägförvalt-
ningen serviceutbudet p branschen. Informationen innefattar bl.a. alimän 
information om verksamhetsmiljön, företagsbestndets strukturer, konjunktu-
rer, efterfrgeutsikter, orderstockar, offertbenägenhet, kostnader och flask-
halsar. Uppföljningen specificeras enligt region och produkt. 

Vägförva!tningen verkar ocks aktivt för att ordna en uppföljning av offert-
prisnivn p branschen. 



Upphandlingsstrategi för väghIIningen 
	

21 

Leverantörsi nformation 
1 syfte att utnyttja det basta möjiiga utbudet och optimera riskfördeiningen 
följer Vägförvaltningen systematiskt med leverantörsbestndet p bran-
schen. 

Vägförvaltningen förutsätter av entreprenörerna, att de hör till de företag som 

Vägförvaltningen 	Rakentamisen Laatu (RALA) rf har konstaterat vara kompetenta eiler att de 
p motsvarande sätt kan pvisa sin kompetens och att de sköter sina sam-

forutsatter av ent- 	hälleliga förpiiktelser. Kravet utsträcks till hela leveranskedjan. Förfarandet 

reprenörerna att 	pverkar genomskinligheten för hela leveranskedjans förmga att producera 
kvalitet. Informationen kan utnyttjas vid förberedande och siutiigt vai av leve- 

de har godkants 	rantör. Med utveckiad övervakning säkerställs därtill att de samhälleliga för- 

av RALA eller 	plikteiserna sköts p behörigt sätt vid Vägförvaltningens entreprenader 

motsvarande Sätt 	Vägförvaltningen har dessutom för närvarande ett eget p auditeringar base- 

pvisar sin kom- 	rat förfarande för klassificering och godkännande av entreprenörer för broar- 
beten, specialarbeten p broar samt vägbeläggning. Godkännande eller 

petens och att de 	motsvarande bevisning är en förutsättning för att f erbjuda arbeten t Väg- 

sköter sina sam- 	förvaltningen. Vägförvaitningen utvecklar systemet för godkännande av ent- 
reprenörer i samarbete med Rakentamisen Laatu ry. Betydelsen av kvali- 

halleluga forpluk- 	tetssystemet i anslutning till denna verksamhet kommer ali accentueras. Vik- 

telser. 	 ten av ISO- och motsvarande certifikat i Vägförvaltningens upphandling fast- 
stäiis senare. 

Leverantörsauditeringarna frn faii till fail, som inte avser det särskilda förfa-
randet med godkännande, utökas. De används bi.a. för ali säkerstäila ali nya 
siags elier särskiit stora entreprenader genomförs framgngsrikt och säker-
ställa verksamheten hos nystartade arbetskonsortier o.dyl. 

9 VID UPPHANDLING AV TJÄNSTER TILLÄMPA-
DE ENTREPRENAD- OCH KONTRAKTSFORMER 
SAMT BETALNINGSGRUNDER 

Upphandlingsformer 

Specificerade enligt leverantörens prestationsansvar är de huvudsakiiga ka-
tegorierna: 

• projekteringsuppdrag (P) inkluderande eli elier fiera projekteringsskeden 
• verkställighet av helhet innefattande projektering och byggande (projekte-

ring-genomförande PG) 
• tidsbestämd helhet innefattande projektering, byggande och underhll 

(PGU) 
• tidsbestämd helhet innefattande projektering, byggande, drift och under-

häll (PGDU) 
• verkställighetsentreprenad (V) 
• tidsbestämd heihet innefattande drift och omfattande underhlistgärder 

(DU) 
• omrdesentreprenad (D eller 0), med drift som huvudsakiigt innehIi och 

därtill ändamlsenligt anslutna underhllsarbeten. 
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1 samband med ovan nämnda upphandlingsformer kan utnyttjas 
• under ekonomiskt (del)ansvar fungerande projektledningstjänster som p 

beställarens vägnar sörjer för verkställighetens genomförande 
• upphandlings- och övervakningstjänster i konsulteringsform för att 

kompiettera beställarens kapacitet eller sakkunskap. 

Betalningsgrunder 

De primära betalningsgrunderna vid upphandlingen är totalpris och mlsatt 
pris. Enhetspris och fakturerat arbete används till stöd för de förstnämnda 
närmast vid tilläggs- och ändringsarbeten, men endast av särskilda skäl som 
huvudsaklig betalningsgrund. 1 upphandlingen av projekteringstjänster an-
vänds ocks p tidsanvändningen baserad debitering som betalningsgrund. 

Vid lngvariga omrdesentreprenader kommer den totalprissatta andelen av 
entreprenadens värde att utökas. Särentreprenaderna är i regel totalprissatta 
(totalpris för enskiida objekt) helhetsentreprenader. 

Krav p produkter och tjänster 

Vid upphandling som innefattar projektering och genomförande (PG) kan det 
önskade resultatet definieras antingen som specifika krav p produkten eller 
som funktionskrav, vilket ger alternativ till lösningar. Funktionskraven kan för 
sin del vara kalkylmässiga eller basera sig p utvärdering. 

När kalkylmässiga krav tillämpas tas produktens kalkylmässiga Iivslängds-
värde som en grund för entreprenadavgörandet, och nar entreprenaden är 
klar, görs en utvärdering av huruvida produkten motsvarar anbudet. 

När p uppföljning baserade krav tillämpas är produktens kalkylmässiga Iivs-
längdsvärde en grund för entreprenadavgörandet. Det siutiiga livslängdsvar-
det kalkyleras först efter utvärderingstiden p basis av observationer, och 
detta inverkar för sin del p produktens siutiiga pris. 

1 entreprenader som innefattar drift och lngvarigt ansvar för underhll defi-
nieras den önskade nivn som fortiöpande krav p skick och tjänster (entre-
prenad med ansvar för skicket). 1 synnerhet vid underhIIsentreprenader bör 
vägens siutiiga skick vid entreprenadens utgng tas med bland betalnings-
grunderna. 

10 GRUNDER FÖR OCH FÖRFARANDEN VID VAL 
AV LEVERANTÖRER AV TJÄNSTER 

Vid upphandling av projektering iakttas vid alla upphandlingsformer prin-
cipen för totalekonomi s& att i valet av projektör beaktas bde priset och 
kvaliteten. U rvalsförfarandena utvecklas ytterligare. Vägförvaltningen anskaf-
far projekteringstjänsterna i regel med konkurrensutsättning och direkt an-
skaffning av sm uppdrag. 1 helhetskontrakten, som innefattar bde projekte- 
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ring och byggande (PG-kontrakt) anskaifas projekteringstjänsterna av entre- 
prenören. Förfarandet förutsätter ett nära och lngsiktigt samarbete mellan 

De nya formerna 	projekteringsföretagen och entreprenörerna. 

för upphandling av 	När Vägförvaltningens upphandlingsverksamhet mera än för närvarande in- 

investeringar för- 	riktas pä att behärska upphandlingskedjan, ökar användningen av konsulter 
för specialistuppdrag inom upphandlingen. 1 anskaffningen av specialisttjäns- 

utsätter ett nära 	ter används förutom begränsad konkurrens och direkt anskaffning av smä 

och icke- 	 uppdrag dessutom förhandlingsförfarande. Vid specialisttjänster, där pris- 
konkurrens inte är möjlig eller motiverad, baserar sig valet av konsuit eller 

diskriminerande 	tjänsteleverantör pä aspekter med anknytning till kvaliteten och yrkeskun- 

samarbete meilan 	nandet. 

projektören, hu- 	Vid upphandling av investeringar tiiiämpar Vagförvaltningen ocks fram- 

vudentreprenören 	över i regel ett avgränsat förfarande. Vid PG-entreprenader är grunden för 
avgörandet totalekonomin, dvs. entreprenaden avgörs p basis av kvalitet 

och underentre- 	och pris. Den inbördes awägningen meilan kvaiitet och pris varierar. Kvalite- 
ten kommer emeiiertid i fortsättningen att fä ökande betydelse som grund. prenörerna. 
Vid G-entreprenader är det i allmänhet priset som avgör entreprenaden. 

De kontraktsformer som utvecklats förutsätter ett nära och icke-
diskriminerande samarbete mellan projektören, huvudentreprenören och un-
derleverantörerna. Della förutsätter ali nya modeller för samarbete och även 
etiska spelregler utvecklas pä branschen. Vägförvaitningen inverkar med sin 
egen upphandlingsverksamhet p samarbetets utformning genom ali redan i 
offertskedet förutsätta ali de olika avtalspartema uppges och samarbetsmo-
deiien beskrivs i den kvaiitetsplan som avser den oifererade produkten elier 
tjänsten. Dessa faktorer beaktas pä basis av kriterier för utvärdering av oifer -
terna. 

Vid upphandling av drift och underhil tiilämpar Vägförvaitningen ocksä 
framöver i regel eli avgränsat förfarande och i vissa faii eli öppet förfarande. 
Vid omrädesentreprenader inom driften och underhäliet som är stora och 
krävande entreprenader som överstiger EU:s tröskelvärde, tillämpas eli av- 

Vd 	h dl 	 gränsat förfarande, där anbudsgivarna väijs pä basis av ansökningar om 
1 	an ing 	medverkan. Strävan är ali alla företag med förmäga ali utfära arbetet skail 

av investeringar 

	

	ges möjiighet ali delta i anbudstävian. När marknaden öppnas och nya före- 
tagare etabierar sig p marknaden viii bestäilaren inte stäila gränsen för samt drift och un- 	godkännande av anbudsgivare orimligt högt. Pä grund av omrdesentrepre- 

derhlI tillämpar 	nadens art och hur krävande och dyrt det är ali utarbeta eli anbud, är det 
emellertid förnuftigt ali biand anbudsgivarna rensa ut de företag som inte har Vagforvaltningen 	tekniska, ekonomiska eller andra förutsäliningar ali utföra arbetet. 

ocks framöver i 
1 eli senare skede (ären 2006 - 2008) blir det i och med branschens utveck- regel ett avgransat 	ling aktuelit ali överväga ali klassificera färetagen enhigt kompetens, varvid 

förfarande 	 anbud gällande de aura mest krävande omrädesentreprenaderna kunde in- 
iämnas endast av företag viika kiassificerats som varande tiliräckligt kompe-
tenta. 

Totalekonomin bibehälis som grundval för avgörande av omrädesentrepre-
naderna. Kvaiitetens betydelse kvarstär och eventueilt rentav ökar. Utvärde-
ringen av kvaiiteten skaii utvecklas i en mera enhetlig och objektiv riktning än 
tidigare. Bakgrundsuppgifterna om företaget och dess referenser bedöms av 
en utvärderingsgrupp redan i det skede dä företagen anmäier sig, varvid fö- 
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retag som ger anbud till fiera vägdistrikt fr en enhetlig bedömning i frga om 
samtliga entreprenader. Faktorer med inverkan p de enskilda projekten be-
döms i samband med utvärderingen av anbud. 

Vid specialentreprenader är avsikten att överg frn det lägsta entreprenad-
priset till den förmnhigaste livslängdskostnaden. För fastställande av 
totalekonomin finns olika alternativ (t.ex. jämfärande kalkyler eller 
poängsättning av kvaliteten), som utprovas och utvecklas under ren 2003 - 
2005. 

11 UTVECKLING AVANBUDSFÖRFARANDET 
1 anbudsförfarandet övergs successivt till elektronisk anbudsförfarande. 1 
upphandlingsprogrammen ingr uppgifter ocks om de begärda oiferternas 
tidtabeller. Anbudsinfordringarna och aribudsdokumenten finns i elektronisk 
form p nätet. Hugade anbudsgivare ges ett läsenord, med vilka de kan be-
kanta sig med projektet p nätet och vid behov skriva ut dokumenten. 

Verktyg som gör det enkiare och billigare att ge anbud direkt p nätet skall 
utvecklas. Att med nuvarande metoder och verktyg göra anbudsberäkningar 	1 anbudsforfaran- 

som gäller servicehelheter som kräver ett brett kunnande är arbetsdrygt, 	det övergs suc- 
lngsamt och dyrt, vilket har lett till utbetalning av oifertarvoden. Med hjälp 
av de program och datamodeller som skall utvecklas kan kostnaderna för 	cessivt till elektro- 

anbudsförfarandet minskas väsentligt. Ocks i utvärderingen av och jämfö- 	nisk anbudsförfa- 
relserna mellan anbuden utnyttjas de nya informationssystemen. rande. 

1 det första skedet sänds en del av eller hela anbudsmaterialet till entrepre-
nörerna och konsulterna i elektronisk form p CD-romskivor, men när bered-
skapen p branschen utvecklas ren 2004 - 2006 övergs till anbudsfärfa-
rande p nätet. 

Anbudsdokumenten som gäller omrdesentreprenaderna inom driften och 
underhllet r 2003 och r 2003 pbörjade PV-entreprenader ges huvudsak-
ligen i elektronisk form till anbudsgivarna, men anbuden inlämnas ännu i 
pappersform. 

12 SÄKERSTÄLLANDE AV KVALITET OCH 
KUNDSERVICE 

Kvalitet 

Projekterings- och specialisttjänster, investeringsentreprenader samt omr-
desentreprenader och särentreprenader inom underhllet anskaifas med 
serviceavtal, där ansvaret för kvaliteten vilar p entreprenören. Envar produ-
cent ansvarar själv för att uppn, övervaka och rapportera kvaliteten hos den 
egna produkten. En effektiv service t Vägförvaltningens kunder förutsätter 
att de som producerar tjänsterna har god kännedom om slutproduktens an-
vändares/kundernas verksamhet och behov, och att de vilI agera för kunder-
nas bästa. 1 Vägförvaltningens intresse ligger ocks att följa upp, huruvida de 
som mlsättning uppställda eifekterna uppns med entreprenaden. P leve- 
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rantören ankommer i fortsättningen ocks att alstra och rapportera informa-
tion angende förändringar i vägnätets skick. 

Den som produce- 	Vid upphandling av projekterings- och specialisttjänster uppgör konsul- 
ten före arbetet pbörjas en kvalitetsplan, enhigt vilken kvaliteten säkerställs 

rar tjänsten ansva- 	och dokumenteras tillförlitligt. Även om godkända kvalitetssystem rekom- 
rar själv för att 	menderas för konsultföretag, gärs de inte till en förutsättning för att f levere- 

ra projekterings- och specialisttjänster. 
uppn, övervaka 

och 	rapportera 	Inom byggande och underhll uppgör entreprenören likas före arbetet 
pbörjas en pian, enligt vilken kvaliteten säkerställs och dokumenteras tiliför- 

kvaliteten hos den 	litligt. Beställaren informeras om avvikelser med rapporter som entreprenö- 
egna produkten. 	ren inlämnar. Med hjälp av övervakning av stickprovskaraktär av objektet fäl- 

jer beställaren med hur kvaliteten förverkligats och att de erhllna uppgifter-
na om kvaliteten är korrekta. 

Vid omrdesentreprenader inom driften och underhlIet fr beställaren dess-
utom via datanäten uppgifter om vägnätets skick och entreprenärernas verk-
samhet. Uppgifterna kompletteras med utförd stickprovsövervakning som 
styrs av de erhllna uppgifterna om vagnatets skick och responsen frn väg-
användarna. P grund av omrdesentreprenadens servicekaraktär är det vik-
tigt att motivera entreprenören till ali ge väganvändarna god service och ut-
veckla verksamhetens förmga ali stadkomma god kvalitet. 1 anknytning till 
detta utreds nyttan av ali betala en bonus som baserar sig p kundbelten-
heten. KundbeItenheten kommer emellertid inte ali användas som grund för 
sanktioner, utan sanktioneringen baserar sig p  de krav som beställaren har 
uppställt. Den strategiska mlsättningen är att f producenterna ali uppfatta 
omrdesentreprenaden inom underhIlet alIt mera som en serviceentrepre-
nad och ali se väganvändarna som kunder ocksä hos producenten. 

Kundservice 

Vägförvaltningens värden, vision och kundstrategi uppställer stora mlsätt- 
ningar för Vägförvaltningens kundorienterade verksamhet. Kundens förvänt- 
ningar och behov mste kunna beaktas alIt bättre i planeringen, upphand- 

Palvelun tuottajien 

	

	lingen och förverkligandet av tjänsterna. Samtidigt som det produceras mot 
förväntningarna svarande tjänster, bör det sörjas för ali samhällets allmänna 

ja toimittajien tulee 	mlsättningar realiseras. Dessa anknyter till bia. trafiksäkerheten, miljöskyd- 
tuntea Tiehallinnon 	det och eli jämbördigt bemötande av olika kundgrupper eller regioner. 

arvot ja oltava vai- 	Vägfärvaltningen är därför i färd med ali bygga upp en bild av sig självt som 
miit toimimaan nii- 	eli sakkunnigt ämbetsverk som respekterar kunderna, behandlar dem jäm- 

bördigt och agerar professionellt. Delia är möjligt endast ifall kundservice- 
den suuntaisesti. konceptet i visionen fr genomsyra hela pianeringen, projekteringen och 

upphandlingskedjan ända ner till den sista leverantören. Därför mste vid 
den aspekten fästas tillräcklig uppmärksamhet ocks i kontraktsdokumenten, 
s ali de som producerar och levererar tjänsterna kan tiilägna sig eli kund-
orienterat tänkesätt. 

Vägförvaltningen förutsätter ali dess producenter och leverantörer framdeles 
• känner till Vägförvaltningens värden och är redo ali agera 1 samstämmig-

het med dem 
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• känner till Vägförvaltningens mälsättningar att päverka och med sin verk-
samhet är villiga att främja deras förverkligande 

• känner till Vägförvaltningens serviceutfästelse och är med om att med sin 
verksamhet främja dess förverkligande. 

1 slutprodukterna har kundens perspektiv i allmänhet beaktats. De största 
probiemen förekommer i produktionsskedet, dä kunden möter entreprenö-
rens eller underentreprenörens personal, och skapar sig sin uppfattning ock-
sä om Vägförvaltningen pä grundval av deras upptradande och handlande. 

Särskild uppmärksamhet bör fästas vid 
• en säker och smidigt löpande trafik 
• miljöaspekterna 
• klarhet i styrningen av trafiken 
• spräklagens krav pä vägvisning, informationstavlor och annan kommuni-

kation 
• ett jämbördigt bemötande av samtliga grupper av väganvändare pä vä-

garbetsplatsen 
• mottagande av kundrespons och en adekvat service i situationer där man 

möter kunden. 

13 RISK MANAGEMENT 

En mälsättning för upphandlingsstrategin är att förmä utnyttja de kortvariga 
konjunktur- och säsongfluktuationer som förekommer pä marknaden. Detta 
förutsätter att Vägförvaltningen som beställare har möjlighet att använda sin 
finansiering fiexibelt pä tillräckligt läng sikt. 

Vid längvariga entreprenader är det särskilt viktigt att säkerställa entreprenö-
rernas ekonomiska bärförmäga och leveranssäkerhet. Garantierna för entre-
prenaderna och informationen om entreprenörerna fär dä alIt större betydel-
se. 1 entreprenaderna bör man emellertid sörja för att länga garantier inte 
förorsakar entreprenörerna oskäliga ekonomiska pälagor. Vid entreprenader 
som innefattar ansvar för underhället behövs i princip inte ens garantier, för 
vid dem ersätts garantierna av ansvar och till arbetet bundna betalningsme-
kanismer. 

Definieringen av kraven pä funktionaliteten kommer att vara av särskild vikt 
för styrningen av entreprenadernas kvalitet. Illa definierade eller svärligen 
mätbara krav kommer 1 anbuden till synes som en hög prissättning av risker -
na eller rentav förhindrar att den önskade kvalitetsnivän uppnäs. Att senare 
lägga observerade missförhällanden till rätta kommer att vara bäde svärt och 
dyrt. Bland entreprenörerna är inställningen till ibruktagandet av funktions-
krav generellt sett positiv. Slopandet av strikta tekniska krav ses som en möj-
lighet att utveckla och utnyttja innovationer samt att satsa pä produktutveck-
ling. 

Eftersom man vid den tidpunkt när kontraktet ingäs inte kan veta vad som 
kommer att behövas om fiera är, eller vad som dä är möjligt, bör det 1 längva-
riga kontrakt vara möjligt ali ändra kontraktet under pägäende kontraktsperi-
od sä, ali föränderliga kvalitets- och andra krav samt nya möjligheter som 

Mlsättningen är 

att risken bärs av 

den part som bäst 

kan bemästra den. 
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ges av en utvecklad teknologi kan utnyttjas. MIsättningen är att nsken bärs 
av den part som bäst kan bemästra den. 1 praktiken är det frga om en opti-
mering av riskernas fördelning, inte nödvändigtvis om en mirilmering. Enligt 
denna princip fr i synnerhet vid lngvariga entreprenader beställaren ta p 
sig de risker, som entreprenören inte kan inverka p. En sdan är exempel-
vis hur vintervädret pverkar omrdesentreprenaderna. 

Strävan till totalprissatta och lngvariga kontrakt kommer att av beställaren i 
större utsträckning än tidigare förutsatta bakgrundsuppgifter (t.ex. vid inve-
stenngsprojekt forskningsdata och kannedom om förhllandena samt vid 
omrdesentreprenader uppgifter om vägnätets skick och beskaifenhet). 

Vid upphandling av stora heiheter finns risken för att antalet anbud är ringa 
och konkurrens saknas. Della kan man försöka undvika genom att under 
projektets beredning föra en aktiv dialog och bedriva informationsutbyte med 
producentema. Vid sdana kontrakt bör fördelningen av riskerna särskilt 
uppmärksammas. l livslängdsmodellen förbättrar finansiärens medverkan 
bemästrandet av projektets risker. 

Som fortsättning p upphandlingsstrategin skall i samarbete med branschen 
närmare utredas och analyseras riskerna med olika upphandlingsförfaranden 
och hur fördelningen av dem kan optimeras. Med utredningen söks innebör-
den för den i upphandlingsstrategin ingende principen för riskfördelning, att 
riskerna vid olika upphandlingsförfaranden bärs av den part som har de bäs-
ta möjligheterna att bemästra dem. Utredningens resultat inverkar eventuellt 
p tiIlämpningsomrdena för och det exaktare innehllet i olika upphand-
lingsförfaranden. 

14 UTVECKLING AV VÄGFÖRVALTNINGENS 
OCH SERVICELEVERANTÖRERNAS KUNNANDE 
OCH INFORMATIONSHANTERING 

Utvecklandet av Vägförvaltningens upphandlingsförfaranden innebär nya 
utmaningar för utvecklandet av bde Vägförvaltningens, serviceleverantörer-
nas, entreprenörernas och konsultemas kunnande. De uppgifter och det 
kunnande som av hävd har funnits hos det tidigare Vägverket, övergr alit 
mera till ali bii krav p serviceproducentemas och leverantörernas kunnan-
de. 1 den kedja, där väghIlningens tjänster och produkter anskaifas, är Väg-
förvaltningens roll ali omvandla de med Kommunikationsministeriet avtalade 
eifekterna till krav p  de anskaifade produkternas och tjänsternas kvalitet 
och ali i upphandlingen behärska hela upphandlingskedjan och dess olika 
skeden. 1 behärskandet av upphandlingskedjan säkerställs ocks ali de öns-
kade eifekterna uppns under avtalsperioden. Huvudentreprenörens roll biir 
ali behärska produktionskedjan och serviceleverantörernas roll blir ali be-
härska projekterings- och/eller produktionsprocesserna. 

Vägförvaltningen och huvudentreprenörerna i sina egna roller sörjer för sam-
ordningen av de i kedjan medverkande aktörernas verksamhet samt för be-
härskandet av helheten och kedjans delar. När verksamheterna utvecklas 
och förändras inriktar sig Vägförvaltningen i utvecklandet av sin egen till 
upphandlingen anknutna förmga och sitt kunnande p ali 
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• behärska upphandlingen som helhet 
• behärska upphandlingsförfaranden och kontraktsverksamhet samt avtals-

parter 
• behärska lösningar med eifekter under produktens hela livslängd 
• behärska informationshanteringen i upphandlingen och utnyttja ny tekno-

logi i upphandlingen 
• utveckla upphandlingsförfaranden och verksamhetssätt i samarbete med 

samarbetsnätverken. 

De här uppgifterna och till dem hörande element fuligör inte Vägförvaltningen 
nödvändigtvis som av dess egen upphandlingspersonal utfört arbete. Väg-
förvaltningen utnyttjar p branschen verksamma konsulters yrkesskicklighet 
och kunnande och kommer i alit större utsträckning att köpa sdana tjänster 
av dem när verksamhetssätten och kunnandet utvecklas. Dylika uppdrag kan 
vara t.ex. att utarbeta kvalitetskraven p produkter och tjänster, bereda an-
budsinfordringar och dokument, utvärdera anbud och övervaka arbetet, pro-
ducera kostnads-, pris- och marknadsinformation, utveckla och underhlla 
system, samt kombinationer av de ovan nämnda. 

Vid upphandling av större servicehelheter är framöver eventuellt inte det 
kunnande som finns hos en huvudentreprenörs egen organisation tillräckligt 
för att behärska produktionskedjan, utan ocks där kan man bli tvungen att 
utnyttja det kunnande och den yrkesskicklighet som finns hos aktörer p fiera 
olika sektorer. Huvudentreprenörer kan d vara arbetskonsortier eller nätverk 
av serviceleverantärer. 

lnformationshanteringen ses vid Vägverket som en produktionsfaktor. Hos 
Vägförvaltningen finns gott om lagrade data som kan utnyttjas i upphand-
lingsprocessen och dessutom är det under processens gng möjligt att alstra 
mängder av nya data. Detta förutsätter förutom att behövliga verktyg utveck-
las dessutom klara spelregler för hur lagrade data används, uppdateras och 
överlts t andra. Därtill kommer kraven p tillförlitlighet hos data att öka, när 
ekonomiska förbindelser ings p grundvalen av dem. 

Offentligheten för och det samfällda utnyttjandet av lagrade data kommer att 
äka över organisationsgränserna. Grundvalen för dessa data kommer att 
vara databaser som upprätthlls av skilda organisationer. Dessa data utnytt-
jas ocks av oavhängiga serviceleverantörer, som förädlar informationen för 
sina kunders bruk. Detta kommer att förutsätta att man p riksplanet över-
enskommer om en gemensam praxis. 

Det tekniska utvecklandet av produkter, tjänster, material och produktions-
metoder borde i alIt större utsträckning bii ett ansvar för andra aktörer p 
branschen. Vägförvaltningen viil emellertid försäkra sig om att service- och 
produktionskedjan fungerar och främja branschens allmänna utveckling. Av 
denna anledning deltar Vägförvaltningen i samarbete med branschen i ut-
vecklingsarbetet och finansierar det till en del. 

Offentligheten 	för 

och det samfällda 

utnyttjandet av lag-

rade data kommer 

att öka över organi-

sationsgränserna. 
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15 KRITISKA FAKTORER FÖR GENOMFÖRAN-
DET AV EN FRAMGANGSRIK STRATEGI 

En färutsättning för att upphandlingsstrategin skall fungera är förutom att 
Vägförvaltningens egna verksamhetssätt utvecklas i synnerhet det, hur 

En förutsättning för marknaden (entreprenörer och konsulter) fs engagerad. Tröskelfrgor är: 
Kan en fungerande marknad 	stadkommas? Finns det tiHräckligt med ak- 

att upphandlingsstra- törer och är konkurrensen sund? 

tegin skall fungera är • 	Uppstr det p 	marknaden nya samarbetsformer mellan parterna, med 
hjälp av vilka parternas kunnande kan sammanföras till att utnyttjas effek- 

förutom 	ali Vägför- tivt? 
valtningens 	egna • 	Lyckas det att utöka möjligheterna att utnyttja innovationsförmgan? Är 

det möjligt att skapa sdana förfaringssätt, att det lönar sig för aktörema 
verksamhetssaft 	ut- att satsa pa innovativitet och produktutvecklung' 
vecklas 	i synnerhet 

En kritisk faktor i behärskandet och styrning av marknaden är ocks 	Vägför- 
det, hur marknaden valtningens egen reaktionsformaga och beredskap infor de forutsattningar de 
fs engagerad. nya verksamhetssätten förutsätter och även inför förändringarna i verksam- 

hetsmiljon For detta behovs rikligt med tillforlitlig information om entrepreno- 
rer, konjunkturer och marknaden generellt. Största delen av denna informa- 
tion lönar det sig att anskaffa av utomstende informationsproducenter. 1 
praktiken kommer della att förutsätta nya slags samarbetsrelationer, där in- 
formation ges av alla parter, och informationen förädlas och distribueras av 
oavhängiga serviceföretag. Nyttan kommer alla parter till godo. 

Marknadens funktion bär hela tiden granskas och de instrument som str till 
beställarens förfogande bör utnyttjas (t.ex. tidpunkter, entreprenadformer och 
projektens storiek). En yrkeskunnig beställare kan för sin del säkra, ali mark-
naden ocks framdeles bevaras sund, stabil och fungerande. 

En mlsättning för upphandlingsstrategin och dess förverkligande är ali styra 
förhllandet mellan projektören och entreprenören i riktning mot eli genuint 
och sunt samt nära samarbete. Det eftersträvade mlet ali äka innovativite-
ten kan förbli ouppntt, om bägge parters kunnande och yrkesskicklighet inte 
till fullo kan utnyttjas. Strategin och dess handlingsplan bör möjliggöra och 
förutsätta en sdan modell för samarbetet mellan planerare och entreprenör, 
ali inget slags osunt subordinationsförhllande uppkommer. 

Det är viktigt ali den nuvarande leverantörkrens struktur (projektörer, stora 
entreprenörer, underentreprenörer, maskinföretagare) bibehlls. När man 
verkar s, ali parterna inte upplever ali de befinner sig i en otrygg underkas-
telseställning, säkerställs ali branschens uppskattning bevaras och alla par -
ter förnyas och utvecklas. 

Det är viktigt ali eliminera risken för jäv. När man vill ali projektets hela ge-
nomförandeprocess, i synnerhet förenandet av olika projekteringsskeden, 
skall löpa smidigt, mste man säkerställa ali de aktörer som deltar i proces-
sen inte senare jävas. 

Upphandlingsstrategin har stora inverkningar inte bara p upphandlingen 
utan ocks p Vägförvaltningens övriga verksamhet. En övergng till lngva-
riga helhetskontrakt förutsätter ali projektets finansiering bör vara ordnad i 
samband med ali entreprenaderna ings, redan i projektets planeringsskede. 
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Ocks när omrdesentreprenaderna biir Ingvarigare binds finansieringen för 
Iängre tid än förut i samband med att entreprenaderna ings. 

Med tanke p upphandlingsstrategins färverkiigande är det viktigt att servi-
ceproducenterna och leverantörerna verkar i överensstämmelse med Väg-
förvaltningens värden och serviceutfästelse. 
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Bilaga 1 

Finska och svenska förkortningar 

KU = HE 
KVU = TAE 
PJU = PLE 
PJP = PJT 
s=P 
ST = PG 
STY = PGU 
STYH = PGDU 
T=G 
TH=GD 
TA = GO 
H=D 
A0 

(helhetsentreprenad) 
(totalansvarsentreprenad) 
(projektledningsentreprenad) 
(projektledningstjänster) 
(projektering) 
(projektering + genomförande) 
(projektering + genomförande + underhII) 
(projektering + genomförande + drift + underhII) 
(genomfärande) 
(genomförande + drift) 
(genomförande + omrde) 
(drift) 
(omrde) 
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