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ENTREPRENADARBETE/HYRNING VID UNDERHRLL AV ALLMÄNNA VGAR 

1 FINLAND 

1 	NULGE 

1.. 	ENTREPRENADFORMER 1 ALLMÄNHET 

1.1 	Entreprenedforrner enligt betalningsgrund 

1.11 	Entreprenader med fasta priser 

1.111 	Totalprisentreprenad 

Vid totalprisentreprenad förbinder siq entreprenören att 

stadkomma ett överenskommet byqqnadsarbetsresultat och 

bygqherren att betale för det ett p förhand överens-

kommet fast totalvederlag. 

Vid VVV:s arbeten kommer totalprisentreprenader i frqa 

bl.a. vid hus- och brobygqnadsarbeten, byqqande av bergs-

lager och över huvudtaqet vid arbeten dr prestations- 

m5ngderna r relativt noggrant knda p  förhand. 

Totalprisentreprenaden r den vanligaste entreprenad-

formen vid kommunala byggarbeten. 

1.112 	£nhetsprisentreprenad 

Vid enhetsprisentreprenad förbinder sig entreprenören att 

stadkomma ett överenskommet resultat och byggherren att 

för varje prestationsenhet betala ett överenskommet fast 

vederlag. 

Enhetsprisentreprenaden är en a11mn etreprenadform vid 

VVV:s svM som vid kommunernas arbeten. 



	

1.12 	Arbetsentreprenader p 	r5kninq 

	

1.121 	Mlprisentreprend 

Entreprenören förbinder s.ig att stadkomma ett överens-

kommet arbetsresultat och bygqherren att betala ett for-

mativt totalpris enl.igt överenskomna grunder för arbete 

p rkninq. Overskridningar eller underskridningar av 

det normativa totalpriset delas eniiqt avtal mellan 

parterna. 

	

1.122 	Entreprenad p 	rkninq 

Entreprenören förbinder sig att 	stadkornma ett överens- 

kommet arbetsresultat och byggherren att betala ett 

vederlag för material- och arbetskostnaderna samt ett 

tillgg eniiqt avtalad samkostnadsprocent som inneh11er 

sk. rkningsarbetsarvode. 

	

1.123 	Arbetsledningsentreprenad 

Entreprenören förbinder sig mot ersttning att sörja och 

svara för överenskornna arbetsledningsuppgifter. 	Erstt- 

ningar betalas i ailmnhet enligt timdebiterinsgrunder 

som överenskommits per person eller grupp av personer orh 

enligt ersttningsgrunderna för resekostnader o.a. kost-

nader. 

Vid VVV:s arbeten kommer arbetsledningsentreprenad i 

frqa vid sdana specialarbeten sam broarbeten, d den 

egna expertisen inte rcker till för arbetsledning och d 

verket viii utföra arbetet huvudsakligen i egen regi. 

	

1.2 	Entreprenadformer enhigt prestationsskyldiqhet 

	

1.21 	Totalentreprenad (KRV-entreprenad) 

Entreprenörens prestationsskyldighet omfattar utom det 

egentiiga byqgarbetet ocks 	tminstone den funktionella 

och tekniska pianeringen av arbetet till vösentiiga 

delar. 
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Vid VVV:s arbeten kommer totalentreprenad i praktiken 1 

frga endast d entreprenaclavtalet qörs upp utqende frn 

entreprenörens eqen pian. 

Komrnunala byqqarbeten utförs i. viss utstrckning p 

totalentreprenad, t .ex . vattenreninqsverk, ishallar 

o .dyl. 

	

1.22 	Generalentreprenad 

Entreprenörens prestationsskyldiqhet omfattar en viss 

byggarbetshelhet sam oftast följer ett bestrnt program. 

Det direkta produktionsansvaret för hela arbetet vilar p 

ent reprenören. 

Inom VVV:s verksamhet avses med en gen.eralentreprenad 

framstllande av en produkt sam representerar en viss 

bransch (vgavsnitt, vattenvgsavsnitt, bro, husbyggnads-

projekt och dylikt) med alla tilihörande huvudarbeten. 

De arbeten och anskaffningar som ingr i general-

entreprenaden svarar mot minst 80 % av produktens direkta 

bygqkostnader 

D det g1ler anlggande av en ny vq qller general-

entreprenaden huvudsakliqen alla vgbyggnadsskeden 

tminstone upp till övre ytan av det brande lagrets 

obundna del. 

1 totalprisentreprenaden för förbttrande av konstruktio-

nen ken ocks ing belggningsarbeten eller p motsvaran-

de stt an1ggande av ett qrusslitlager. 

1 en generalentreprenad för brobyqgnad ingr huvuddelen 

av brons under- och överbyggnad. 

	

1.23 	Delentreprenad 

Entreprenörens prestationsskyldighet omfattar ett p 

grund av erbetets typ eller lge avgrnsat deluppdrag 1 

ett visst projekt. Byggherren br produktionsansvar för 

projektet och samordnar det arbete sam utförs 1 egen regi 
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och det som utförs 1 p? entreprenad. 	Om ett arbete som 1 

sin heihet utfrs p  entreprenad delas upp i fiera 

delentreprenader kan man ocks tala om "delad entrepre-

nad'. 

Vid VVV:s arbeten utförs arbeten p delentreprenad Imp-

ligen sida vjd sida med arbeten 1 egen regi. P entre-

prenad ges meci fördel framf3r alit massarbeten sam r 

utprglade rnaskinarbeten, arbeten som krver special-

materiel eller speciell fackkunskap och ver huvudtaget 

arbeten som varierar till volymen i bde tid och rum och 

för vilka det inte 	r 	ndam?iisenligt att vidmakthlla 

e q en p r e s t a t 1 Ofl s r r e d s k a p. 

	

1.3 	Ent reprenadforrner eni iqt underordningsförh1lande 

	

1.31 	Huvudentreprenad 

Entreprenör som f1t 1 uppdraq att utföra huvudparten av 

arbetena inom ett byqgnadsobjekt str 1 avtalsförhllancie 

till byqqherren. 

	

1.32 	Underentreprenad 

Underentreprenör som utför arbeten inom ramen för huvud-

entreprenaden star i avtalsf5rhllande till huvudentre-

prenören. 

	

1,33 	Bientreprenad 

Entreprenör sam vid bientreprenad (t.ex. elarbeten och 

VVS-arbeten som ingr i husbyggnadsentreprenad) utför 

sdana arbeten i ett bygqnadsobjekt sam inte ingr i 

huvudentreprenaden star i avtalsf6rhllande till bygg-

herren, men r med undantag av betalninqsprestationerna 

underordnad en srski1d huvudentreprenör som alla tre 

parterna har qodknt qenom underordningsförordnande. 
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2. 	ENTREPRENADFORMER INOM VCDR1FT 

	

2.1 	Anbudsförfrqning 

Enligt förordninq 385/61 (ndrad genom 860/74, 424/80 och 

168/83): 

"Statligt bygqnadsarbete b3r upp1t.as p 	entreprenod, d 

sdant stt att lta utföra arbetet prövas fördelaktigt 

för staten och förutsttningar drför eljest föreligger". 

Enligt trafikministeriets beslut 186/83 (entreprenadbe- 

slut) kan "byggnadsarbete utföras ssom totalprisentre- 

• 	prenad, enhetsprisentreprenad eller arbetsentreprenad p 

rkning eller enliqt en kombination av de o1ik entre-

prenadformerna". 

1 beslutet anges under viika f uLsttninqor varje entre-

prenadforrn kn utnyttjas. 

Entreprenadförfrgninqar bör i a11mnhet göras hos minst 

fem och i fraga om större byggnadsarbeten hos innu fier 

entreprenörer. D det g11er sm? arheten kan frre n fem 

anbud beqras. 

Vid husbygqnadsarbeten skall förfrqnincjar qöras hos 

minst tio entreprenörer, om inte byggarbetet 	r av obe- 

tydl ig ornfattning. 

Vid prövning om ett statiigt byqqnadsarbete skali upp-

ltas p entreprenad skall vid behov hnsyn tas till oni 

utföringssttet r lmpliqt fr&n sysselsttningssynpunkt. 

VVV kan enlicjt entreprenadbeslutet (186/82) göra anbuds-

förfrgninqar genom att: 

- 	p& f6rhand h6ra sig för om entreprenörernas intresse 

(f6r prövning bör 1mnas behöviiga uppgifter) 

- 	informera om bygget genom tidningsannonser 

- 	informera om entreprenaden p annat 1mp1iqt stt. 



Arbetet kan uppltas p entreprenad utan anbudsförfrg-

ning 

- 	d det ql1er sm arbeten (om ett rimliqt pris har 

angivits eller om det kan uppskattas rned tillrcklig 

skerhet) 

- 	d det g1ler tiilqgsarbeten som det inte r nda- 

mlsen1igt att ge i uppdrag t ndon annan n den 

entreprenör som b5rjat sitt arbete 

- 	d det q11er arbeten som grundar sig p  endast en 

företaqares patentrttigheter, tekniska metod eller 

rnat eri ei 

- 	om anbud inte erh1lits. 

Om uppg5ring av anbudsf5rfrgningshandlingar r stadgat i 

ent reprenadf'örordningen och trafikministeriets entrepre-

nadbeslut. 

Anbudsf5rfrgninqen skall skrivas p frdigt tryckt bian-

kett eller genom til1mpning av bianketten enligt entre-

prenad eller enl.igt vedertagen praxis vid en viss typ av 

ent reprenad. 

Till brevet foqas vid normala entreprenader ett entrepre-

nadproqram, en arbetsbeskrivning fr varje arbete, nt-

ningar, al1mnna arbetsbeskrivningar och eventuelit in-

formationsmaterial. 

Anbud p mindre entreprenader som gller leverans av vg-

hllningsmnen kan i brdskande fali beqras per telefon 

i stl1et för skriftligt. 

Ett kontrakt kan ocks komma till genom sk. bestHlnings-

förfarande: anbudsf5rfrgninq (brev eilen samtal) - 

anbud-best1lning. T.ex. smt serviceuppdrag, enkia 

leveranser, undanröjnintj av bergsklackar kan ske eniigt 

detta förfarande. 
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2.2 	Avtal och handlinqar 

Vid drift utnyttjas f6ijande avtalsformer och handlinqar: 

Entreprenadav tai 

- 	komprirnerade handiingar (anbudsförfr?3qninqsblankett 

TVH 731467, entreprenadavtalsplankett 731468 och Rt 

80207 för reparationsentreprenader inom husbyggnads-

branschen) 

- 	eqentliqa utförliga entreprenadhandlingar (avtals- 

blankett som faststllts av trafikmini.steriet 

3.3.1983, allmnna avtalsviilkor fr byqgnads-

branschen YSE 1983 osv.) 

- 	entreprenadavtal för anskaffninq av vghl1nings- 

material (hlankett TVH 732997). 

L e v e r ansa v t a 1 

- 	best11ning (distriktsvisa bianketter TVH 746059 

746072) 

- 	det egentiiga leveransavtalet (handeis- och 1fldUstri- 

ministeriets direktiv) * 

Hyresavtal för arbetsmaskin (blankett TVH 731650) 

Transportavtal (blankett 731653) 

De fiesta underhl1sentreprenaderna utförs som enhets 

prisentreprenader. Som totalprisentreprenader utförs 

sdana arbeten (husbyggnads-, bro-, bergssiloarbeten 

osv.) vid vilka prestationsmngderna kan bestmmas 

noqgrant p förhand. 

D underh11sarbeten upp1ts p entreprenad bör det ske 

s 	ndamlsen1igt och fiexibelt att de handiingar och 

f5rfarinqsstt som bst 1mpar sig för olika situationer 

kan anvndas. 



Handiingarna borde i al1rnnhet vara konci.sa, s? att alla 

punkter biir behandiade och att huvudsakerna tydligt kan 

gestaltas. 

1 fi-qa om handiingarna efterstrvas i ti11mp1iga delar 

enhetlig praxis med bygqnadsbranschen. 

Vid de fiesta entreprenader som glIer service och under-

h1l av a1lmnna vgar kan komprimerade handiingar anvn-

des, precis som vid entreprenader som gl1er enkia konst-

ruktioner, konstruktionsdelar och material, eller sk. 

leveransentreprenader. 



	

3. 	ENTREPRENADBYGGANDETS OMFATTNING OCH GRUNDER FR 

UPPL$TELSE Pg ENTREPRENAD 

	

3.1 	Omfattninq 

Antalet entreprenader d det gller driftstqrder sarnt 

belopp i mark 	ren 1981-83 framlgqs i tabeli 1. 1 ent- 

reprenaderna ingr inte masknhyra eller transporter. 

1 ----- 1 
1 %_andel jsumman 	av alla 	entre- 

entrepre_fprenader inom 	VVV, 

Littera Inader 1 	1000 mk 

1 1981 - 83  1- 
genom- 1981 1982 1983 

lsnitt 1 

12300 Underhl1 	av 1 	63 78 	0301  94  050 1 120  480 1 
1 permanetbelagd 1 1 	1 

vq 1 1 	1 1 
12600 Underh11 	av 29 2 	0201  3  1301 	2  5801 

broar 1 1 	1 1 
11300 Lagning av 	per- 22 1 	4301  2  1401 	4 3201 

manentbe1ggninq 1 1 1 
13300 F5rbttring 	av 21 4 	6001  2  6601 	6 

konstruktionen 1 1 1 1 
hos 	lttbelaqd 1 1 1 1 
vä g  1 1 1 

13400 Förbttring 	av 19 f 	1 	620 1 580 1 250 1 
konstruktionen 1 1 1 1 
hos 	permanent.- 1 1 1 1 
belaqdvq 1 1 1 1 

12200 Underh1l 	av 15 3 	3001  8 9401 	15 570j 

1ttbe1aqd 	väq 1 1 1 
13200 Be1qgning 	av 13 7 	8001 10 °I 	21 500 ! 

q rusv q  1 1 1 1 
Tabeil 1. 	Antalet entreprenader d det gi1er driftt- 

qrder 1 storleksordnlnq och belopp i mark 
ren 1981-83. 
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Nedan (i tabeil 2) har rknats upp de driftsuppgifter, 

vilkas entreprenadandel med 2 % överstiger kostnaderna 

f5r motsvarande uppqifter inom hela VVV. 1 f6rteckningen 

ingr inte be1ggnings- eller krossningsentreprenader. De 

h8r framst11ts separat i tabellerna 3 och 4. 

Place- 
ring 

Driftsuppgift Andelen 
entreprena- 
der 	ren 
1981-83 
i 	genomsnitt 

Summan 	f5r 	alla 
entreprenader 	mcm 
VVV, 	1000 	mk 

1981 1982 1983 
0' 
0 

1 Permanent- 65 1179 1644 1830 
marker ing 

2 Ommlning 	av 63 989 1114 1067 
bro 

3 Lagning 	av 43 654 1433 2549 
spr 	i 	perma- 
nentbelggning 

4 Reparation 	av 23 817 890 1008 
broöverbyggnad 

5 Bergskrninq 17 96 542 1221 

6 Arbeten p 16 39 160 398 
gr5nomrden 
(pianteringar) 

7 Laqning 	av 	hl 15 557 572 1637 
i 	oermanent- 
belggninq 

8 Underhll 	av 14 1402 703 2240 
byqqnader 

9 flvriqt 	under- 13 209 478 427 
hall 	av 	broar 

10 Specialarbeten 12 48 6 141 

11 Underhl1 	av 11 859 2502 4522 
dagdiken, 
massorna 	fors- 
las 	bort 

12 Bestende 9 219 85 16 

skerhets- 
anordninqar 
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Place- 
ring 

Driftsuppgift Andelen 
entreprena- 
der 	ren 
1981-83 
i 	genomsnitt 

Summan 	för 	alla 
entreprenader 	inom 
VVV, 	1000 	mk 

1981 1982 1983 

13 Lagninq 	av 8,1 219 135 136 
sprickor 	i 
perrnanent - 
be1ggninq 

14 S1tterarbeten 7,8 347 455 557 

15 Jordskrning, 5,8 211 67 256 
massorna 	1ggs 
p 	vg1injen 

16 Filterlagerros 4,5 136 170 379 

17 Reparation 	av 4,3 61 240 830 
skador 	p 	per- 
manentbe 1 agd 
vgs vgkropp 

18 M1ning 	av 4,2 319 470 1593 
körbanernarke- 
ring 

19 Lagninq 	av 	h1 3,7 413 786 883 
i 	1ttbe1gq- 
ning 

20 Drift 	av 	broar 3,3 46 86 215 

21 Förstrkning 2,7 29 7 23 
av 	brofunda- 
men t 

22 Mtninqar 	och 2,7 - 335 101 

undersökningar 

23 Frjornas 2,4 200 676 215 
dockning och 
reparat ion 

24 6rusvgs 	siit- 2,3 52 12 40 
lager 

25 Rivnings- 	och 2,0 - 13 75 

förflyttnings- 
arbeten 

Tabeil 2. Driftsuppgifter som utförts p entreprenad 1 

frekvensordning och deras belopp i mark inom 
hela VVV ren 1981-83. Be1ggnings- och 
krossningsentreprefladerfla r inte med. 
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Om som gröns för qranskningen st11s 10% av kostnaderne 

för en viss uppqift inom VVV och rliga entreprenader om 

sammanlaqt minst 100.000 mk i 	tminstone 2 distrikt kn 

entreprenader anses a11mnna förutom d det ql1er be-

1ggninqs- och krossninqsarheten ocks? vid följande 

dri ftsuppqi fter: 

Littera Driftsuppgift 

1620 Permanentmarkerinq 

2610 0mm1ning 	av 	bro 

1310 Lagninq 	av 	spr 	i 	permanentbeiöqq- 

ning 

2620 Reparation 	av 	broöverbygqnad 

3X41 Bergskrninq 

1320 Lagninq 	av 	hl 	i 	perrnanentbe1gq- 

ning 

0220 Underh11 	av 	bygqnader 

2640 övrigt 	underhl1 	av 	broar 

2420 Underh1l 	av 	dagdiken, 	massorna 

forsias 	bort 

3.11 	Be1ggningsentreprenader 

Belggninqsarbetena inom driften motsvarar tekniskt och 

ofta ocks d det g11er entreprenadförfarandet beiögg-

ningsarbetena inom byqgnadsbranschen. Inom byggnads-

branschen har arbetsmngden under 1980-talet varit mindre 

n be1ggningsarbetena inom drift, men den relativa ande-

len entreprenader har varit större. Detta beror p att 

förnyandet av oljeqrus inom driften (ca 2/3) till största 

delen utförs som eget arbete. Andelen eget arbete har 

ocks varit stor d det g11er he1qgning med heating-

metoden (ca 1/3). 
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Oberoende av om byqgnads- eller driftsbranschen varit 

uppdragsgivare utgör belggninqsarbetena en •egen enhet-

lig uppgiftshelhet, vars former har ut.vecklats vl och 

stabiliserats (be1qgningspolitik, entreprenadhandlingar 

0.dyl . 

Dist- Andelen 	entreprenader 	av 	alla 	belggningsarbe- 

rikt ten 	inom 	driften 

1981 1982 1983 

1000 mk 1000 mk % 1000 mk 

N 10 	589 34,5 12 	879 32,9 9 	102 19,7 

13 	243 47,1 16 	735 46,2 16 	603 41,3 

T 15 	349 65,9 19 	057 74,3 19 	055 64,4 

Ky 7 	390 89,6 9 	857 66,8 15 	438 77,4 

StM 3 	541 55,3 5 	838 66,6 15 	033 69,4 

NK 4 859 72,7 7 	166 73,6 13 	501 77,5 

Ku 6 	803 70,4 5 049 56,1 10 	828 76,1 

MF 7 	048 81,5 8 	508 77,4 12 	971 79,3 

V 8 449 45,5 13 	494 54,4 19 	632 60,4 

M 3 290 54,9 4 	577 53,0 5 	707 45,7 

U 4 029 48,5 5 	884 63,0 9 	119 59,5 

Ka 544 10,9 200 3,7 506 4,9 

L 8 269 73,0 10 	932 67,7 16 	099 67,6 

Hela 93 403 54,6 120 	176 55,0 163 	594 54,5 

landet 

Tabeil 3. Kostnaderna för de belgqningsarbeten sorn ut-
förts p entreprenad inom driftsbranschen och 

%-andelarna av alla belgqninqskostnader inom 
driften enl.iqt vg- och vattenbyggnadsdistrikt 

?jren 1981-83. 

3.12 	Krossninqsentreprenader 

Krossningsentreprenaderna mcm driften r en del av ma- 

terialbankens uppqifter som hör till litteragrupp 4000. 
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Krossningsentreprenaderna har under de senaste ren 

varit en aning allm5nnare inom byggnadsbranschen n inom 

driften bde d det qller arbetsmngden och relativa 

procentandelar. Detta beror nrmast p att entreprenad-

objekten varit st5rre. Krossning lmpar sig egentiigen 

inte vjd sm entreprenader med undantag fr anskaffande 

av mindre krosstenspartier. Hjlparbeten som anknyter 

till krossning, ssom inmatning av material och 6vrig 

förflyttning av material, ken genomf5ras med komprimera-

de handiingar. 

Dist- Andelen 	entreprenader av 	alla 	krossnings- 
rikt arbeten 	inom driften 

1981 1982 1983 

1000 mk 1000 mk % 1000 mk 

N 769 12,9 2 	038 20,8 1 	957 20,0 

9 698 72,1 6 050 52,2 9 	415 79,2 

T 6 	362 63,2 7 	979 56,8 7 494 58,1 

Ky 2 	965 96,1 1 	815 50,6 3 	791 89,5 

StM 987 21,5 271 10,2 2 	307 31,3 

MK 4 	537 99,8 5 	336 98,2 5 	521 69,1 

Ku 3 	176 56,4 3 	104 39,1 3 870 42,4 

MF 1 	736 27,0 1 	624 21,0 3 	868 45,0 

V 9 432 73,4 5 	968 59,1 11 	655 60,2 

704 16,4 580 15,5 2 	459 39,5 

U 2 	313 59,4 1 	738 37,2 4 	596 61,9 

Ka 3 903 78,9 4 857 85,6 2 	274 25,1 

L 1 	172 24,1 3 	051 46,1 2 	274 25,1 

Hela 
landet 

47 	781 56,4 44 	411 47,5 63 	901 52,8 

Tabeli 4. Totalkostfladerfla f5r krosstefl sam bearbetatS 
p entreprenad inom driftsbraflSchen (inneh1- 
ler ocks uppdragSgiVarefls kostnader: utgngS-
material, 5vervakning o.dyl.) och procentan-
delarna av alla anskaffningSkOstflader f5r 
krosstefl inom driften enligt vg- och vatten-
byggnadsdiStrikt ren 1981-83. 



3.13 	Smentreprenader 

Smentreprenader r entreprenader vilkas handiingar kan 

f6renklas p qrund av att arbetet r enkeit. Det norma-

tiva entreprenadpriset fr vara h5gst 1 Mmk och entrep-

renaden fr ta hqst 6 mnader i ansprk. 

Inom byqgnadsbranschen genomfrdes rligen 150...200 

smentreprenader ren 1980-82 och deras vrde var sam-

manlaqt ca 40 Mmk. Detta r ca 1/10 av alla entreprerad-

summor och ra 3,2...4 % av alla 	rliqa bygqnadskostna- 

der. 

Det finns inga noqqranna uppgifter om driften, men 

basis av uppgifter i rapporter kan man uppskatta att 

st5rsta delen av alla andra entreprenader inom driften 

n belggnings- och krossningsentreprenaderna 5r till 

karaktren smentreprenader. Summan f6r dessa har varit 

samman]aqt ca 12.. .20 Mmk/r ren 1981-83, vilket mot-

svarar 1,1...1,3 % av alla 	rliga driftskostnader. Ande- 

len smentreprenader inom driften har sledes varit ca 

1/3 jmfört med smentreprenaderna inom hyqgnadsbran-

srhen. 

Bl.a. underh1l av dagdiken, ommlning av broar, meka-

nisk slybekmpning, bergskrninq, vrigt arbete som 

anknyter till underhllning av broar, sltterarbeten, 

renhllning av vg- och biomrden, mlning av körbane-

markering, markering fr sn5plogning, lagning av 

permanentbelggning, deluppgrifter sam anknyter till 

krossning och siktning, permanentmarkering osv. har 

qenomförts som smentreprenader. 

0cks vid entreprenader som qller leverans av enkla 

byggnader, delar av byggnader och material (s,k. leve-

ransentreprenader) kan komprimerade handiingar anvndas. 
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3.14 	Driftsentreprenader totait 

De entreprenadandelar som genomf5rts 	ren 198183 	r: 

r 	Entreprenadandelar av Entreprenader av andre 
ala driftsarbeten 	driftsarbeten n be1qq- 

nings- och krossnings-
arbeten 

0' 
'0 

1981 13,4 1,4 

1982 14,4 2,0 

1983 17,7 2,6 

Entreprenadkostnadernas fördelning enligt olike 	tgrds- 

qrupper har 	r 1983 varit f5ljande: 

Ätqrdsqrupp inom 	Entrepre- 	Andel av grup- 
griften 	 naderna 	pens alla 

kostnader, 

Belggningsarbeten 	- 

Belgqningsarbeten, lagermas-
so r 

Krossn ingsarbeten 

Serv ice 

Underhllsarbeten (ut an 
belggnings- och krossnings-
arbeten) 

F5rbttring av konstruktion 
(utan belggninqs- och kross-
nigsarbeten) 

Samkostnader 

TOTALT 

sammani. 
milj .mk  

163 

10 

63 

12 

8 

3 

4 

263 

55 

12 

52 

2 

4 

4 

2 

17,7 

1 anvisningarna om tillmpning (1978) av VVV:s entrepre-

nadbygqnadspolit ik enliqt bransch har som helhetsml f6r 

dr i ft sent reprenade rna under fernrsperioden 1979-83 

stMlts en 20.. .25 %:s entreprenadandel av alla drifts-

arbeten och 5...10 % av andra n belggnings- och 

k rossn ingsarbeten. 
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3.2 	Grunder för uppltelse p entreprenad 

	

3.21 	Allmönt 

För och nackdelarna med upplt.ande av anlöqgningsarbeten 

p entreprenad har granskats bl.a i ett betönkande sam 

lmnats av kommissionen för utredning av frgan om sta-

tens jord- och vattenbyggnadsackord. 1 betnkandet tas 

bl.a. följande fördelar upp: 

- En anbudstvlinq hjölper byqqherren att uppn en för-

mnliq prisniv 

- Entreprenadpriset ger byggherren en uppfattning om 

kostnaderna för arbetet, vilket gör det lttare för 

honom att arrangera finansierinqen 

- Byggherren fr garantier för att arbetet hiir f'ördigt 

inom utsatta tid 

- Ansvaret under qarantitiden bidrar till att garantera 

att arbetet r av hög kvalitet 

- Entreprenadbyggande förutstter exakta pianer, vilket 

sparar in totalkostnader och frmjar den tekniska ut-

vecklingen p omrdet 

- Det inverkar positivt p arbetets kvalitet att orga- 

nisatoriskt olika parter svarar för utförande och 

ti 1 isyn 

- Anbudstv1an tvingar entreprenörerna att utveckla 

sina organisarioner och arbetsmetoder; entreprenad-

byqgande bidrar s1edes allmnt till utvecklinqen och 

rationaliserinqen inom allt bygqande 

- Specialmaskiner och specialfackmn kan utnyttjas 

effektivt för arbeten sam krver det och oekonomiska 

investeringar undvikas 

- Genom entreprenadbyggande kan ssong- och konjunktur-

betonade eller tillfMliqa arbetstoppar jmnas ut, 

varigenom oekonomisk dimensionering av den egna 

orqanisationen kan undvikas. 
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Nackdelar med upp1tande av arbeten p entreprenad: 

- Ändringar 1 pianerna under arbetet. qr i ailmönhet 

inte lika fiexibelt för sig som p  arbetet sker 1 

egen regi 

- 	verhöga anbudspriser ör möjiiga vld ovanligare ar- 

beten som bygqherren inte har möjlighet att utföra p 

annat stt 

- Om entreprenören av en eller annan anledning biir in-

solvent, kan de arbetstagare och företaciare som ent-

reprenören anlitat rka i svrigheter. 

- Entreprenadförfarandet krver i alirnönhet rött 1ng-

variga förberedelser och lmpar sig drför inte för 

byggnadsobjekt sam skall genomföras snahbt 

- Om byggherren saknar tillrcklig kompetent tillsyns- 

personal kan entreprenadens kvalitet bli lidande 

- Det kan vara svrare att ta hnsyn till sysselstt-

ningssynpunkter och regionalpolitiska synpunkter ön 

d arbetet utförs i egen regi 

D det gller driftsentreprenader kan fördelarna sqas 

vöga tynqre och vara större ön nackdelarna. 

1 siutrapporten över VVV:s byggnadspolitik (1978) kons-

tateras 1ikas att det ofta r f6rmnligt att upplta 

ett arbete p  entreprenad, men att grundf5rutsttningen 

hrvid r att det uppstr tillrcklig konkurrens. Kon-

kurrensen biir hrdare om ocks hyggherrens egen organi-

sation deltar i den. 

Kommitt&i för byggnadsbranschens utvecklande anför i 

sitt betnkande (1971) f5jlande allrnnna f5rutsttninqar 

för uppltande av an1ggningsarbeten p entreprenad: 

- utvecklade handiingar 

- kompetent entreprenörskr 

- 	riktig tilisyn. 
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De egna resurserna hegrnsas mlmedvetet. [nligt dimen-

sioneringsmlen f5r v5gdrift kommer vqmstardistriktens 

personal att minska frn 5 600 (r 1983) till 4 780 (r 

1990). Driftmaterielen rninskar p motsvarande stt frn 

2 460 maskiner till 2 275 maskiner. Belastninqstoppar 

och specialarbeten sköts genom uppltelse p entrepre-

nad. 

3.22 	Kostnadsjmf6relse 

Inom VVV rder en positiv uppfattning om frmnerna mcd 

att upplta arbeten p entreprenad. (Se ocks de byqq-

nadspolitiska rekommendationerna s. 16). 

Utom en principiell attityd krvs nLurliqtvis ocks 	en 

jmf5relse mellan arbete p? entreprenad och i egen regi 

frn fail till fali. 

Enligt en unders6kning om srn entreprenader skulle 

distriktets eget anbud ren 1980-82 ha vunnit ca 9 % och 

entrepren6rernas anbud ca 91 % av alla entreprenader. 1 

nstan vartannat fali har entrepren5rens jmförelsepris 

varit minst 20 % lqre n vg- och vattenbyggnads-

distriktets eqet pris. Frgan avgörs alltid frn fali 

till fail och utom kostnadsskillnaderna qller det ocks 

att beakta: 

- 	sysselsttningspolitiken och reqionalpolitiken 

- byggherrens eqna möjligheter att utf5ra arbetet och 

personalens sysselsttningssituation 

- entreprenörernas tillgnqlighet samt 

- konjukturerna. 
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3.23 	Tiilsyn och mtninqsgrunder 

	

3.231 	Allmn tiilsyn 

Fr att frmja entreprenadbyggande kan byqqherren in-

verka p 	handiingarna och p 	tillsynens kvalitet. 

Tillsynsdirektiv och tillsynsblanketter har rknats upp 

i bygqinstruktionen. De lmpar sig nrmast f5r stora 

uppdrag, ssom belggnings- och krossningsarbeten och 

f5rbättringar av konstruktionen. Vid smo entreprenader 

iakttas i tillmpliga delar de procedurer som lagts fram 

i Tiilsynen över en vqbyggnadsentreprenad (TVH 2.718). 

Det beror p  storleken av byggheerrens tillsynskostnader 

hur f6rmnliga sm driftsentreprenader biir totait. En 

kostnadssnkninq fr emellertid inte innebra att den 

sakkunniga tiilsynen inskrnks a11tfr mvcket. 

Det 	r mjligt alt skra ner kostnaderna bl.a. enligt 

f5ljande principer: 

a) Entreprenadhandlingarna faststller kval itetskraven 

s noggrant som mjligt och mtproceduren och betal-

ninqsqrunderna enkeit men nd entydigt. 

b) Kvalitetskontrollen inriktas huvudsakliqen p arbe-

tets siutresultat medan entreprenrens arbetspresta-

tion och arbetsarranqemang ges strsta möjiiga 

frihet. 

c) Granskningar i avlgset belgna objekt kombineras med 

uppf5ljningen av andra objekt. 

d) Ocks vid sm arbeten ordnas behövliga mottagnings-

granskningar och efterqranskninqar som eventuella 

bristfMliqheter ger anledning till. 

Vid driftsentreprenader f5ljs f6rteckningen ver betal-

nings- och mtningsqrunder inom byggnadsbranschen (TVH 

731468). 
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3.232 	Vrdeminskninqar 

Ett stt att kontrollera kvaliteten 	r att tillmpa 

vrdeminskning. Detta förfarande kommer i frga om ett 

fel i ett frdigt arbete av tekniska eller ekonomiska 

orsaker inte kan rttas till s att arbetet svarar mot 

handiingarna och om felet f5rsrnrar objektets anvnd-

ningssyfte eller utseende, f5rkortar konstruktionens 

livslnqd eller qer upphov till andra extra kostnader. 

Vrdeminskninqen reducerar ntrepren5rens fordring med 

en viss procentandel av entreprenadpriset p.q.a be-

stende olqenhet och dylika omstndigheter. 

Vid belggnings-, krossnings och betongsarbeten berknas 

vrdeminskningen pi de grunder sorn fastslaciits 1 entre-

prenadproqrarnmet fFr ifrgavarande arbete. 

Vid VVV:s belqgninqsentreprenader har under de senaste 

ren en vrdeminskning p 0.6.-1.1 % av de sammanrknade 

entreprenadsurnmorna ti1lmpats. Nstan hlften av alla 

entreprenader utstts f5r vrdeminskninq. 

Av krossningsentreprenaderna utstts omkring 1/5 fr 

vrdeminskning och i vrderninskning har uppburits ca 

0.4 % av de sammanrknade entreprenadsummorna. 

Vid andra entreprenader rekommenderas en vrdeminskning 

p 1-5% av entreprenadpriset. 	1 synnerligen graverande 

fali kan vrdeminskningen stiga till 10 %. 	Vrdeminsk- 

ningen bestms enligt olgenhetsgraden och r 1 allrnn-

het s? stor att det inte l5nar siq f6r entreprenbren att 

medvetet pruta p arbetsprestationens kvalitet. 
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3.24 	Utbildning 

moni vgdrift 	behövs relativt stor sakkunskap om entre- 

prenadbyggande, om mlet ör att höja entreprenadprocen-

ten till 20 - 25 % moni hela verkets driftsbransch (se 

s. 30, punkt 1.2). 	0cks det aLt entreprenadbyggandet 

snarare sprids 5n centraliseras qenom att rtten att 

underteckna entreprenader deleqeras till platschefer och 

vöqmstare (se s. 35, punkt 3.0). 

Ett ökat entreprenadbygqande 6kar behovet av uthildninq, 

d alit fier personer deltar 1 berekningen av handiin-

qarna och i tiilsynen över och granskningen av arbetena. 

Det alirnönna m1et för utbildningen ör aLt 

- bestmma den optimala ornfattn.inqen av entreprenad.-

byggande 

- sprida knnedomen om goda arhetsrnetoder och 

- Qe frdigheter i att organisera entreprenader 1 

detalj 

Inom driftsbanchen Las entreprenaderna i.nte upp moni 

ramen för ett fristende kurssystem. Entreprenadbyggan-

det tas visserligen upp vid olika slags driftskonferen-

ser, men med hnsyn till att entrepreriadbyggandet helo 

tiden ökar behövs uppenbarligen srskilda kurser (dagar) 

1 entreprenadbyqqande inom vgdrift. De borde nrmast 

riktas till platschefer, vqmstare och bitrdande vq-

mstare. P grund av mlgruppens storiek borde ut-

bildningstillfllet arrangeras gemensamt mellan 2-3 vg-

och vattenbyggnadsdistrikt med 1-2 rs mellanrum. För 

regionala kurser i motsats till riksomfattande kurser 

talar ocks det att entreprenadmarknaden varierar avse-

vrt i olika delar av landet. Kursinnehllet borde 

omfatta praktiska frgor frn uppsökninq av entreprenad-

objekt till arbetstillsyn och frn toikningen av hand-

lingar till mötninq av prestationer. 
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Frfaringsstten inom entreprenadpolitik och entrepre-

nadbyqqande behandias p h6qre niv 	lmpiigast i ansiut- 

ning till bygqnadsbranschen. Fr detta ndaml arrange-

ras rliqen entreprenaddagar - som har sina motsvariq-

heter redan nu - som riktas till cheferna för oliko 

branscher och en del av platscheferna. Entreprenaddagar-

na borde arranqeras p ett riksornfattande pian och 

samtidigt funqera som ett slaqs administrativa rdplqn-

ingsdaqar. 

Entreprenörerna har 1 och för siq ett myrket större 

behov av utbildninq n VVV:s eqen personal. Det r inte 

enbart fraga om bristfMlig knnedom om entreprenadhand-

lingar och procedurer utan ibland ocks bristande yrkes-

kunska för sjlva prestationen eiler tminstone frgo 

om stora variationer. Yrkeskunskapen borde dessutom vara 

mnqsidiq, eftersom det finns ett stort antal oliko 

driftsuppqifter. 

Innehl1et i handlinqarna har behandlats bl.a. p kurser 

i tolkning och uppqöring av kornprirnerade handiingar, som 

arrangerats vid fackliga kurscentraier 	r 1984 huvudsa- 

kliqen med hj1p av VVV:s undervisningsresurser. Utbild-

ninqsrnlen har förrnodligen uppntts, men deltagander har 

varit larnt jrnf6rt med det stora antalet smentrep-

renörer (uppskattningsvis 1000 - 2000 företagare i helo 

landet). Entreprenörernas intresse strandar p praktiska 

hinder och nrmast p aLt de sj1va fr st för kostna-

derna, eftersom det inte finns ngon skyidiqhet att del- 

ta i kurserna. Varken VVV, andra myndigheter eller 

branschorqanisationer har heller möjligheter att vsen-

tligt öka kursernas popularitet, för att inte tala om 

att kunna tcka helo det omfattande smentreprenörsfM- 

tet. 
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3.25 	Behovet. att öndra stadganden och handiingar 

Med tanke p?i driftsentreprenaderna borde de nuvarande 

entreprenadhandlinqarna ndras och kompietteras p  föl--

jande sött: 

- över betalnings- och m5tningsgrunder borde en version 

som gller driftsuppgifterna g6ras upp. Den kunde an-

vndas alternativt med den nuvarande frteckningen 

som gjorts upp för byggnadsbranschen 

- arbetsbeskrivningar borde göras upp 

- 	till entreprenadprogrammet för regionala drift.sentre- 

prenader borde en allmn del göras upp och en bian- 

kett till regional del (sam gller enskiida arbeten 

Trafikministeriet borde ge en flexiblare tolkning t 

kravet p  trafiktillstnd för entreprenörer, om trans-

porternas andel i kostnaderna för hela verksamheten 

överstiger 30 %. Procentgrnsen borde höjas eller 

alternativt en i mark angiven taksumma införas; om 

transportkostnaderna för en entreprenad liqger under 

denna summa, behövs tillstnd inte. Ett sdant förfaran-

de skulle underltta smentreprenaderna men nd inte 

inverka nmnv5rt p? förutsttninqarna för yrkesrnössiq 

trafik 

1 arbetsordninqen för VVV borde intas ett til1gg som 

ger distriktsinqenjören rtt att delegera rtten aLt un-

derteckna ett entreprenadavtal till platschef eller vg-

möstare. 

VVS utfrdade 29.4.1985 direktiv för driftsentreprenader 

till distrikten (TVH 743936). VVS borde uppdatera och 

öka vgdriftens kvalitetsstandarder och effektivera kon-

kurrensen mellan företagare. D det qMler t.ex. snöröj-

ning borde fri anbudstvlan tiliömpas i stMlet för ta-

ri ffer ing. 
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Distriktens förterkningar över smentrepren6rer borde 

justeras och kompietteras till ett smentreprenörsregis-

ter (gemensamt med byggnadsbranschen). 

3.26 	Sysselsttnings- och personaipolitik 

Den gMlande sysse1sttningslagen (946/71) stadgar 

bl.a. stt den arbetskraft sam anstllts med hjlp av 

statens sysse1sttningsanslag under sommarssongen 

(1.5. - 31.10.) i medeltal inte fr överstiga motsvaran-

de arbetskraft under vinterssongen (1.11. - 30.4.). 1 

de rliga ti1lmpninqsanvisningarna för statsförslaget 

föreskrivs ter om anstMlande av arbetskraft för ar-

beten som utförs enligt statens arbetsprogram, till vii-

ka ocks drift av allmnna vgar rknas. Enligt föres-

krifterna skall arbetskraften anstllas p det stt som 

chefen för ifrgavarande arbetskraftsdistrikt bestmmer, 

vilket ibland innehr skyldiqhet att anstMla personal 

med lgre arbetseffektivitet. 

Om dessa sysselsttningsstadganden kan kostateras att de 

inte i större utstrckninq hegrnsar rnöjUgheterna att 

upplta ett arbete p entreprenad. 1 entreprenadhandlin-

garna nrnns i vilken utstrckning föreskrifterna behöver 

iakttas, varvid de ocks binder entreprenören. Föres-

krifterna om vxlingarna i arbetskraften och sttet stt 

anstlla arbetskraft kan höja kostnaderna, men begröns-

ningar och tillggskostnader gller arbete i egen regi 

lika vl som arbete p entreprenad. Inte ens konkurrens- 

stllninqen förndras med anledning av detta. 

1 principerna för VVV:s personalpolitik shs bl.a. föl-

jande om dirnensioneringen av personalen: 

Verkets egen personal h1ls numerrt s jömn som möj-

ligt. Situationer sam överskrider en jmn belastning 

sköts genom interna arrangemang. Entreprenader och koo-

sulthjölp utnyttjas enliqt en srski1d godknda politik. 



26 

Det inqr 1 verkets m1sttninq att det skail finnas an-

stllda med sadan 1mplig utbildning och yrkeskunskap 

som uppqifterna krver. För den fast anstllda persona-

len trygqas anstl1ninqsförhllandets fortbestnd svitt 

möjl.igt. De personalpolitiska stllningstaqandena r s 

al1mnna aLt de i.nte begrnsar utnyttjandet av driftsen-

treprenader. Verkets personalrd har visserligen föres-

laqit vissa beqrnsninqar bl.a. för det rekionala ent-

reprenadbygqandet. 

	

4. 	HYRNING OCH HYRESGRUNDER 

	

4.1 	Handiingar 

Orn förfarandet vid maskinhyrninq finns VVS:s pubiikation 

Instruktion för maskinhyrning, sam innehller motsvaran-

de verksarnhetsföreskri fter sam entreprenadinstruktioflefl 

i fraga om entreprenader. De allmnna hyresvilikoren har 

publicerats bde i fristende pubiikation och i samband 

rned bianketten Hyreskontrakt för arbetsmaskin (TVH 

731650). 

Anbudsförfrgninqshandl inqarna för arbetsmaskiner har 

frnyats r 1982 s att samma blankett Maskinanbud (TVH 

731693) anvnds för alla maskinqrupper. Parallelit med 

denna finns en annan plankett Maskinanbud enhigt arbete 

(TVH 731692), som tar upp sv1 maskinuppgrifter sam ar-

betsobjekt sam kommer i fraga. (Arbetsobjektets lge och 

arbetets art kan vsentligt inverka p enhetspriserna. 

Maskinanbudsblankettefl förutstter i sin tur huvudsakii-

gen en tidstaxa sam r oberoende av arbetsobjekt) 

Anbud kan begras antinqen sam a1lmnna anbud sam cii11er 

hela distriktet (t.ex. tidninqsannons) efler genom 

lokala anbudsförfrgningar. 
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F6r transporter f'inns inga srski1da procedurstadqanden; 

beh6vliqa principer ingr i taxapublikationen Transport-. 

avqifter fr lastbilstransporter vid arbeten i vg- och 

vattenbyggnadsverkets egen regi. F6r transportavtalen 

finns en srskild hlankett (TVH 731653), p vars baksida 

de a11mnna transportavtalsvillkoren finns frrniaqda. 

	

4.2 	Hyrningens omfattninq 

Hyrninq förekommer rnest inom qruppen speriaiarbesmaski-

ner, "Andra maskiner". De vanligaste bland dem r 

qrvskopor, som VVV har mycket f av. Vaqhyvlar hyrs 

avgjort minst. 

1 tabeli 5 anges de hyresmask.iner som driftsbranschen 

utnyttjat i proportion till maskingruppens totaikostna-

der 	ren 1981-83 och kostnaderna ir 1983. 

Det 	r vanhigt att anvnda hyresmaskiner vid fiera ser- 

vicearbeten och bl.a. för deluppgrifter som ingr i för -

bttring av kostruktionen, ssom spridnings- och 

komprimerinqsarbeten. 

	

4.3 	Hyresgrunder 

Vid maskinhyrninq star maskinen direkt under bestMl-

arens ledning. 

• 	Den viktiqaste skillnaden mellan förutsttningarna för 

uppltelse av ett arbete p  entreprenad och maskinhyr-

ninq r om den frmmande tjnstens andel biidar en 

sjMvstndig heihet eller orn den ingr som ett led i 

uppqifter 

Maskinhyrninq kommer s1edes 1 frga för deluppqifter i 

en sadan heihet som heit naturliqt star under VVV:s led-

ning eller om uppdraqet 	r kortvariqt. 
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II 	UTVECKLANDE 

1. 	KVANTITAT1VA MÄL OCH OBJEKT 

(entreprenad/hyrning) 

1.1 	Allmnt 

He1hetsm1en för entreprenaderna inom driften grundar 

sig p entreprenadhyggnadspolitiken (1978) och de 

branschvisa til1mpninqsanvisninqar som givits om den 

samt p de verksarnhetsprinciper som inqr i 	1anerinqen 

av vqbe1qgninqsentreprenaderna (1982). 

A1lmnna riktiinjer 

- 	Driftsentreprenaderna ökas fram till b5rjan av 1990- 

talet. En förutsttninq 	r dock aLt varje entreprenad 

r f5rmnlig för staten och at de eqna resurserna 

sysselstts p? ett. nyttiqt stt. 

- 	Entreprenaderna och speciellt srn?entreprenaderna 

fjrnjas bl.a. genom samarbete mellan d.istrikten, 

fiexibia förfaringsstt, anvndning av ndam1senliqa 

handiingar, utbildning av den eqna personalen och nya 

entreprenadformer (se s. 32 "Regionala entrepre-

nader") 

Den egna personalen uppmuntras att söka nya del-

arbetsobjekt och -uppgifter och p  s stt att öka 

ent reprenaderna. 

- Man strvar aLt utveckla entreprenadmarknaderna genom 

att frmja entrepren5rskrens yrkesmssiga och for-

mella utvecklinq, smningom öka antalet anbudsfr-

fr?gningar, bibehlla jmna arbetsrnngder under olika 

tidpunkter samt genorn att informera företagarna inom 

branschen om entreprenaderna i tid och p ett till-

förlitligt stt. 
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Anvndninq av hyrda maskiner r ofta ndam1senUqt 1 

uppgifter som anknyter till service och bl.a. vid del-

uppgifter vid projekt som gller f6rbttring av konst - 

ruktioner, ssom t.ex. brednings- och kornprimerings-

arbeten. 

	

1.2 	Helhetsmlsttninq 

Helhetsmlsttninqen för entreprenaderna inom driften 

rknade utqende frn helhetskostnaderna fr uppgifterna 

r för hela verket i qenomsnitt fölande: 

1. Andra n belqqnings- och krossningsarbeten 	5...10% 

2. Belggningsarbeten 	 65...75% 

3. Xrossningsarbeten 	 60...70% 

4. Alla driftsarbeten samrnanlaqt 	20...25% 

Mlsttningen innebr aLt entreprenadandelen ör alla 

driftsarbeten (4) fram till början av 1990-talet stiger 

ca 1,5-faldiqt frn nivn i början av 1980-talet och 

andelen andra arbeten n belqgnings- och krossnings-

arbeten (1) p  motsvarande stL ca 3-faldiqt. 

Hlsttninqen avser entreprenader som genomförs och 

sledes ör det skl att ta med ngot fier arbetsobjekt i 

anbudskalkylen. Mlsttninqssi ffrorna r genomsnittliqa 

och man kan distriktsvis avvika frn dem i enllqhet med 

f6rhl landena. 

	

1.3 	Mlsttninq enliqt uppgift 

Entreprenadprocenten visar om det r lmpliqt att 1ta 

utföra ett arbete p entreprenad. Med entreprenadprocen-

ten avses hur stor andel hela VVV:s driftsentreprenader 

utqör av ifrgavarande uppgifts helhetskostnader. 



31 

Entreprenadklasserna r: 

Klass 	Entreprenadens 
	

Ent r ep r en adp r on en te r n a 
relativa andel 
	

fr uppgifterna inom 
ifrgavarande klass 

1 Dominerande 50 
II Riklig 20...50 
III Underst5dande 5...20 
IV Ti11f11ig 1... 	5 
V Rinqa 0. 	* 	1 

Maskinhyrning och transport ingr inte i entreprenaderna 

utan i VVV:s eqet arbete. 
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1 nedanstende tabeil har uppgifterna och uppgifts-

grupperna i enlighet rned litterasystemet för placerats 

i entreprenadklasser. 

Entre- Entre- 
Littera prenad-. Littera prenad- 
Uppgift klass klass 

1100 	(l110...1140) V 1810 	Drift 	av 	broar 1 
Service 	av 	grusalit- 1820 	Drift 	ev 	avvatt- IV 
lager ningssystem 

1830 	Renh11ning 	Ry II 
1210 	Lagning 	av 	hl III vg- och biomrden 
i 	lttbe1gqning 1840 	Oförutsedda V 

servicearbeten - 
1310 	Lagning 	av 	spr 1 1850 	Vderleksobser- - 
i 	permanentbe1ggninq vation 

ii: 
1900 	(1910...1950) IV 1320, 	1330 	Lagning 	av 

hl 	och 	sprickor 	i Frjor 	och 	andra 
permanentbelggning specialobjekt 

1410 Markering 	för III 2110 	Reparation 	av IV 
snp1ogning skador p 	grusvgs 
1420...1460 	Övriga IV vgkropp 
snör6jninqsarbeten 2120 	Tilisate 	av 	grus V 
1420....1460 	P 	qng- III och 	krossten 	till 
och cykelvgar slitlagret 

2130 	Tillsats 	av V 
1500 	(1510, 	1520) V bindjord 	till 	slit- 
Halkbekmpning lagret 
1500 	(1510, 	1520 III 
gng- 	och 	cykelvgar) 2210 	Reparation 	av 

skador 	p 	lttbelagd 
IV 

1610 Mlning 	av 	kör- 
banemarkering 

1 v5gs vgkropp 
2220...2240 	övrigt 

1620 Permanentmarke- 1 underhll 	av 	ltt- 1 
ring 
1630 	Underhll 	Ry V 

belaqd 	vg 
(ytbehandling) 

trafikmrken 
1640 V5gbelysning - 
1650 	Annan 	trafik- V 2310 	Reparation 	av 
dirigering skador 	p 	permanent- 

belagd 	vcjs 	vgkropp 
IV 

1710 Mekanisk 	siybe- 1 
kmpning 
1720 Kemisk 	siybe- III 

2320...2350 	Ovrigt 
underhll 	av 	perma- 

1 

kmpning nentbelagd vg 
1730 	Sltterarbeten II (ytbehandling) 
1740 	vriga 	arbeten II 
p 	grönomrden 
2410 Underh&ll 	av III 3510...3530 	Förstrk- III 
daqdiken, 	massorna ning 	av 	brokonstruk- 
sidan tion 
2420 Underhll 	av 
dagdiken, 	massorna 
forsias bort 

II 
3540 	Ersttning 	av 
bro med trumma 

IV 

iaoeiien TUULSdLLeI 
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Ura- Ura- 
Littera kointi- Littera kointi- 
Tehtv luokka luokka 

2500 	(2510, 	2520) III 4000 Krossning och 1 
Underhll 	av 	rör utgallring 

2600 	(2610...2640) 1 0100 	(01l0...0130) - 

Underhll 	av 	broar F5rvaltningskostnader 

3X11 	Rivnings- 	och II 0210 	Kapitalkostnader II 
förflyttningsarbeten (medrknat 	suon 	och 
3X12 	Röjningsarbeten III hallar) 

0220 	Underhl1 	av II 
3X20 	(3X21...3X23) II byggnader 
Förstrkningsarbeten 0230 	Fastiqheternas IV 
_______________________ anvndning - 

3X30 	(3X31...3X33) IV 
Diknings- 	och 	r5r- 
lgqningsarbeten 

0300 	(0310...0350) 
Vrd och skolning 

- 

3X41 	Bergskrninq 1 
3X42...3X45 	Ovriga III 0400 	(0410...0450) 
terrasseringsarbeten Tjnster 	t 	utom- 

stende 

3X50 	(3X51...3X54) IV 0510 	Undersökningar III 
Obundna 5verbyggnads- och mLninqar 
lager 0520...0560 	vriga - 

samkostnader 
3X60 	(3X61...3X69) 1 
Bundna överbyggnads- 0600 	(0610, 	0620) - 

lager Hjlpkonton 

3X71 	Bestende 	sker- II 
hetsanordningar 
3X72 	Bestende 	tra- II 
fikdir iger ingsanord- 
ni ngar 
3X73 	Vgbelysning II 
3X74 Specialarbeten II 
3X75 	Revertering III 
3X76 	Plantering 1 
3X77 	Uppsnyggning V 
3X78 	Trafikarrange- - 

rnang 

Tabeli 6. Uppgifter och uppqiftsqrupper jmte enterprenad 
klasserr 1 enliqhet med litterasystemet f6r driften 
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1 ovan framstllda förteckning enligt uppqift r det 

skl att te de lokala f6rhllandena i betraktande. De 

regionala och distriktsvisa avvikelserna frn genom-

snittet för hela landet kan sledes vara stora. Vid 

skötseln av alla uppgifter bör rdande f5rhllanden och 

tillbudsstende möjligheter svitt möjligt utnyttjas. 

Arbetsgruppen sam r 1984 gjorde upp rapporten "Uppl-

tande av VVV:s driftsarbeten p  entreprenad" 

(20.12.1984) fortstter sitt arbete r 1985. 	Arbets- 

gruppens uppgift r att bearbeta entreprenadhandlingarna 

s att de lmpar sig för driftsentreprenader. 

Den ledande prineipen r svitt möjligt att f till 

stnd enhetiiga handiingar med byggnadsbranchen. 

1.4 	Regionala entreprenader 

Sam ny entreprenadform föresls s.k. regionala entrepre-

nader p prov. Med regionala entreprenader avses att 

fiera eller alla konventionella driftsuppgifter utförs 

p entreprenad p ett visst enhetligt omrde eller p en 

del av vgntet sam r avlgset belget frn stödjepunk-

ten. Samtidigt bör det finnas ett utbud p företagare 

sam har kapacitet för omfattande serviceuppgifter 

(t.ex. trensprotföretag eller asfaltentreprenörer för 

vinterdriftens vidkommande). 

Entreprenadtiden för regionala entreprenader 	r re.lativt 

- 	lng, minst en vr- eller vinterssong, och eventuelit 

t.o.m. 2...3 ?r. 	Vid lngtidsentreprenader bör man ta i 

- 	betraktande specialdirektiven i tillmpningsbestmmel- 

serna för statsbudqeten. 

De uppgifter för sommar- eller vintersösonqen som inqr 

i den regionala entreprenaden anges p förhand och i 

handiingarna överenskoms om kvalitetsnivn samt betal-

ningsgrunderna. T.ex. snöplogning sam vid behov kunde 

kombineras med rnarkering för snöplogning kan p prov 

utföras som reqional entreprenad. D det göller 
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plogning borde man uppn priskonkurrens speciellt d 

plogninq inte anses vara transportverksamhet vid 

ansökning om trafikti1lstnd och trafikministeriets 

nuvarande 30 %:s tolkninqsgrns inte gller detta. 

2. HANDIINGAR SOM GÄLLER ANBUDSFÖRFRgGNING, ENTREPRENADER 

OCH HYRESAVTAL 

Entreprenadhandlinqarna och deras anvndning har utretts 

ovan i punkt 2.1. och 2.2 och d det gller hyrning i 

punkt 4.1. Behovet att ndra handiingar och stadganden 

har utretts i punkt 3.25. 

3. DELEGERING 

D beslut fattas om driftsentreprenader rekommenderas 

följande delegeringsgrnser (elternativt högre eller 

lgre beslutsniv): 

a) Distriktsingenjör p framstMlning av branschchef 

eller branshchef ensam:entreprenadpriset högst i 

enlighet med arbersordningen (för nrvarande högst 

2,0 milj, mk). 	Inga reg.ionala begrnsningar. 

b) Branschchef p  framstMlninq av platschef eller 

platschef ensam: entreprenadpriset högst 25 % av 

maximibeloppet i enlighet med punkt a (för nrvarande 

högst 500.000 mk). Arbetena p det egna verksamhets-

omr?idet. 

c) Platschef p vqmstares framstMlning eller vgms-

tare ensam: entreprenadpriset hgst 5 % av maximibe-

loppet i enlighet rned punkt a (för nrvarande högst 

100.000 mk). Arbetene p det eqna verksamhetsomr-

det. Chef för arbetsplats motsvarar vgm5stare. 
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cl) D det gller husbyggnadsentreprenader r maximibe-

loppen tilisvidare 25 % av de maximibelopp sorn fram-

stllts ovan i punkterna a-c. 

Salt- och sadiager som finansieras med driftsmedel r 

i allmnhet uppqifter som hör till driften och d 

gller för entreprenaderna delegeringsgrnserna för 

vq- och brobyggnadsarbetena. 

De ovan framstMlda maximibeloppen beror nrmast p 

omfattninqen och karaktren hos entreprenaderna p 

ifrgavarande omrde samt 1 frgavarande persons för-

trogenhet med att lta utföra arbeten p entreprenad. 

Man hller för nrvanrande p  att höja maximibeloppen. 

4. 	ANSVAR 

Enligt 11 	vögiagen skell vg hllas 1 ett för samfrd- 

se].n tillfredsstllande skick. 	P 	vinter bör en allmn 

vg hllas fri frn snö- och ishinder enligt motor- 

fordonstrafikens behov. 	Vqh?l1ore 	r staten eller 

kommunen. 

Maskinhyrning och avtalstransport innebör anvndning av 

utomstende resurser som kan jmfbras med utförande av 

arbete p entreprenad. Speciellt maskinhyrning pminner 

mycket om smentreprenader. VicJ planerinq av driften 

gMler det att 6vervga om frmmande tjnster skall tas 

i bruk genom hyrning av en maskin med förare för ett 

arbete som utförs under VVV:s egen ledning eller om hela 

arbetet skall ges p entreprenad. 

Det ör skM aLt gynna entreprenadförfarande eftersorn det 

r naturligt att lmna pianeringen, ledningen och an-

svaret för arbetet ?t 	qaren till maskinen dvs. 

entreprenören. 
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1 srn 	arbeten, i vilka det inte uppsLr kedjor av fiera 

tnaskiner, 	r valfriheten mellan hyrning och entreprenad 

större, rnen s ofta som möjligt borde entreprenad-

kontrakt göras upp med komprimerade handiingar och i 

stMlet för hyrninqsförfarandet som i sig r lött. 

Fördelarna med entreprenader r i a11mnhet 1gre 

enhetspriser och ett tydligt ansvar d det gMler 

arbetets kvalitet och skydd i arbetet samt skador som 

eventuelit förorsakats utomstende. 	Vqh11aren har det 

siutiiga ansvaret för vqens skick. 

r 
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