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Sammanfattning  

Beslutet att genomföra banprojektet i Äänekoski fattades våren 2016. Trafikverket 
beslutade 26.4.2016 att påbörja projektets genomförandefas. Beslutet baserades på en 
finansieringsfullmakt på 80 miljoner euro och en målkostnad på 63,63 miljoner euro 
som ingår i detta och som alliansen fastställt i utvecklingsfasen. Målkostnaden 
inkluderade alliansens risker och möjligheter samt beställarens upphandling, men 
avvek delvis från de korrigeringsåtgärder som ursprungligen ingick i projektets 
omfattning.  Även om innehållet följde den ursprungliga tanken om projektinnehåll, 
utelämnades en del av åtgärderna på grund av den strama budgeten och under 
utvecklingsfasen upptäcktes dessutom nya kritiska åtgärder (t.ex. Vihtiälä bro 2 miljon-
er euro), vilka konstaterades vara förnuftiga att genomföra i samband med projektet. 
Av denna anledning ansökte Trafikverket om tilläggsfinansiering på 10 miljoner euro i 
projektets utvecklingsfas, vilken också beviljades i slutet av 2016. På grund av 
tilläggsfinansieringen ökade projektbudgeten till 90 miljoner euro och målkostnaden 
höjdes på motsvarande sätt till 72,41 miljoner euro. Åtgärderna i korg 1, som avlägsnats 
under utvecklingsfasen, kunde på detta sätt inkluderas i projektets omfattning. Det 
slutliga utfallet för projektets målkostnad var vid utgången av byggnadsfasen 74,56 
miljoner euro, vilket översteg målkostnaden med ca 2,15 miljoner euro och den slutliga 
budgetprognosen är 91,5 miljoner euro vid utgången av byggnadsfasen. 
 
Bildandet av målkostnaden styrdes under utvecklingsfasen av de åtgärdsbehov som 
beställaren fastställt samt projektets mål och innehållskrav. Med hjälp av projekt-
målen samt planeringsinnehållet och projektplanen under utvecklingsfasen styrdes 
upphandlingen, planeringen, valet av lösningar för genomförande samt det praktiska 
genomförandet av alliansentreprenaden under genomförandefasen, då projekt-
budgeten fungerade som ramvillkor. Bestämningen av alliansentreprenadens 
omfattning lyckades väl och rätt åtgärder valdes. Omfattningen låstes dock för sent 
och planeringen och kostnadskalkyleringen kunde inte genomföras i önskad 
omfattning. Inga betydande brister eller behov av överraskande omfattningsändringar 
framkom i projektplanens innehåll. Under upphandlingsfasen var det emellertid redan 
känt att den dåvarande projektbudgeten inte kommer att räcka till för att genomföra 
den totalekonomiskt fördelaktigaste projektomfattningen och att betydande 
prioriteringar skulle komma att bli aktuella. Under genomförandefasen preciserade 
alliansen planerna bland annat på grund av de ökade injekteringsbehoven i Kangas-
vuori tunnel. Under genomförandefasen optimerades helheten ytterligare i viss mån 
mellan beställarens mål, livscykelkostnaderna och budgeten, men den strama 
tidsplanen ställde begränsningar för en mer heltäckande konsekvensgranskning och 
genomförandet av projektinnehållet inom ramen för tidsplanen jämfört med det som 
planerades under utvecklingsfasen styrde aktiviteterna kraftigt.  Alliansen strävade 
även under genomförandefasen efter den så kallade beställarens mål i enlighet med 
planeringsprocessen och reflekterade ändringar i omfattning och kvalitetsnivå samt 
alternativa planerings- och genomförandelösningar mot den tillgängliga budgeten, 
men detta var inte särdeles systematiskt och baserade sig ofta endast på 
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yrkeskunskapen hos nyckelpersoner i projektet. Innehållet i den lösning som alliansen 
genomförde motsvarar väl de mål som ställdes upp i slutet av utvecklingsfasen. 
 
Alliansen hade en utvärderingsgrupp för kostnadseffektivitet, som hade till uppgift att 
utvärdera hur stram målkostnaden var. För att säkerställa transparensen inkluderade 
gruppen utomstående, oberoende personer. I sitt utlåtande konstaterar utvärderings-
gruppen för kostnadseffektivitet att målkostnaden för banprojektet låg på rätt nivå. 
De uppskattade synergifördelarna under utvecklingsfasen uteblev delvis, vilket var en 
bidragande orsak till kostnadsöverskridningen på 2,15 miljoner euro. Kostnads-
överskridningen kan betraktas som ett ouppnått mål.  
 
Alliansen genomförde uppgifterna under genomförandefasen och idrifttagning av 
banan på dagen, i en stram tidsplan. Längden på alliansens uppgifter under 
byggfasen var endast cirka 16,5 mån., vilket med hänsyn till projektets omfattning kan 
betraktas som en exceptionellt bra prestation. En fördröjning i tidsplanen för banan 
skulle ha orsakat enorma kostnader särskilt för den nya bioproduktfabriken och dess 
intressentgrupper. I och med idrifttagning enligt tidsplan kan projektet konstateras 
ha skapat ett betydande värde på en avsevärt större skala än bara för alliansparterna. 
Den samtidiga idrifttagningsprocessen för banan och den nya bioproduktfabriken 
enligt exakt samma tidsplan var en betydande framgång. 
 
När det gäller projektets viktigaste resultatmål uppnåddes utmärkta resultat, med 
undantag för säkerhetsmålen. Indikatorerna för de viktigaste resultatmålen kan 
konstateras ha legat på rätt nivå, även om en del av de viktigaste resultatmålen 
(störningsfrihet) skulle ha kunnat vara ännu mer krävande att nå. Indikatorerna har 
emellertid styrt verksamheten väl och i rätt riktning. 
 
Alliansens verksamhet under genomförandefasen har varit samarbetsorienterad och 
alliansverksamheten har varit tydlig åtminstone i projektgruppens verksamhet. 
Däremot har det inte lyckats helt att få med underleverantörerna i alliansverksam-
heten. Alliansen har kunnat identifiera verksamhetsmodeller som ska utvecklas samt i 
viss mån förbättra sin verksamhet under genomförandefasen. I sin verksamhet 
utnyttjade alliansen moderna teknologier, processer och samarbetsmodeller, som Big 
Room -koncept, cykeltidsplanering samt takttidskonceptet. 
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Förord  

Planeringen och byggandet av banprojektet Trafikförbindelser till bioproduktfabriken 
i Äänekoski genomfördes med en alliansmodell. Alliansen utgjordes av Trafikverket 
som beställare och VR Track Oy som tjänsteleverantör.  
 
I denna rapport beskrivs banprojektet Trafikförbindelser till bioproduktfabriken i 
Äänekoski samt genomförandefasen i entreprenaden som förverkligas med en allians-
modell ur ett värde för pengarna-perspektiv. I rapporten beskrivs processer, lösningar 
och beslut som är av betydelse med tanke på genomförande av entreprenaden samt 
analyseras uppfyllelsen av de mål som ställts upp för alliansentreprenaden. 
 
Syftet med rapporten är att visa vilket värde som produceras för projektets finansiärer 
och viktiga intressentgrupper. Rapporten är dessutom ett ledningsredskap. Alliansens 
ledningsgrupp som utövar den högsta beslutanderätten i alliansen och projekt-
gruppen som ansvarar för alliansens operativa ledning behandlar regelbundet temat 
Värde för pengarna och dess resultat. 
 
Rapporten har skrivits och sammanställts av Rami Tuokko, en oberoende allians-
expert som verkat utanför alliansen på Vison Oy, i samarbete med banprojektets 
alliansparter, Trafikverket och VR Track Oy samt andra delaktiga. Flera personer som 
hörde till alliansen har assisterat vid insamlingen av information. 
 
Arbetet med rapporten inleddes med rapporter under bildningsfasen och utvecklings-
fasen. Offentliga versioner av rapporterna har publicerats på Trafikverkets webbplats.  
 
Helsingfors januari 2018 
 
Trafikverket 
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1  Värde för pengarna-konceptet och värde
 för pengarna-rapportering

Med hjälp av värde för pengarna-konceptet och rapporten enligt det visar alliansen 
öppet och transparent för beslutsfattarna utfallet av de mål som ställts upp för 
projektet. Värde för pengarna-konceptet erbjuder beslutsfattarna och beställarna en 
logisk modell för att behandla projektet och bestämma dess åtgärdsbehov fram till att 
projektet är slutfört och tas i bruk. Värde för pengarna-konceptet lyfter fram förutom 
låga kostnader och en snabb genomgångstid även andra faktorer som skapar värde 
för beställaren och användaren. Sådana är till exempel beaktande av de sociala och 
miljörelaterade kraven och intressentgruppers åsikter i de mål som användarna och 
beställaren ställer upp och även en strävan efter en hög kvalitetsnivå och stödjande av 
innovationer. Värde för pengarna-rapporteringen stödjer även kontinuerlig förbättring 
och hjälper till att identifie a såväl framgångar som delområden som kräver utveckling.

Begreppet Värde för pengarna har defi ierats bland annat på följande sätt:
”Värde för pengarna utgörs av förhållandet mellan fördelarna (kvaliteten, kraven på 
slutprodukten, de sociala och miljörelaterade kraven) samt priset och de risker med vilka 
fördelarna uppnås.”      
Department of Treasure and Finance, Australien

Värde för pengarna-rapporten om banprojektet i Äänekoski baserar sig på fem delar 
(bild 1):

1. Beställaren defi ierade projektets åtgärdsbehov och kostnadsramar
2. Beställaren ställde upp mål för projektet och alliansentreprenaden, dvs. värde 

för pengarna-kriterier 
3. Beställaren bildade alliansen så att beställarens mål styrde upphandlingen hos 

alliansparterna
4. Genom sin verksamhet försökte alliansen under utvecklingsfasen uppfylla de 

värde för pengarna-kriterier som beställaren ställt upp
5. Genom sin verksamhet försökte alliansen under genomförandefasen uppfylla de 

värde för pengarna-kriterier som beställaren ställt upp
6. Beställaren/en utomstående bedömare rapporterar hur alliansen har uppnått de 

mål som ställts upp för projektet och alliansentreprenaden 

1. Banprojektet i Äänekoski

2. Beställarens mål för 
banprojektet och alliansen

3. Skapande av alliansen 
(anbudsfas)

4. Alliansens verksamhet under 
utvecklingsfasen

5. Alliansens verksamheten 
under genomförandefasen

Staten anvisade sammanlagt 80 miljoner euro i budgeten för år 2015 för förbättring av
fabrikens bannät. Informationen om banavsnittens skick samt identifierade preliminära
åtgärdsbehov baserade på dessa var kända.

Beställarens mål som beskriver värde för pengarna-kriterierna fastställdes
för banprojektet och alliansen.

Beställarens mål styrde innehållet i dokumenten för
anbudsbegäran, urvalsgrunderna samt avtalen och den
kommersiella modellen

Alliansen strävade efter att uppfylla beställarens mål med
hjälp av planeringslösningar samt alliansens egna mål. Målen
styrde prioriteringen av åtgärdsbehov

Om alliansens verksamhet utarbetades
rapporter för bildnings-, utvecklings-
och genomförandefaserna, där de
uppnådda resultaten jämfördes med
banprojektets åtgärdsbehov och mål.
Med hjälp av rapporteringen
eftersträvades också stöd till ledningen
av projektet.

6. Värde för pengarna-
rapportering

Alliansen strävade efter att tillgodose beställarens
mål genom att genomföra projektet enligt planerna.
Målen styrde lösningar för genomförande och
produktion.

Bild 1.  Värde för pengarna-konceptet i banprojektet i Äänekoski
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Man försökte stödja värde för pengarna-ledningen vid banprojektet i Äänekoski bland 
annat med hjälp av rapportering under bildnings-, utvecklings- och genomförande-
faserna samt genom att behandla resultaten från rapporteringen inom projektets 
ledningsgrupp.  
 
Denna rapport utgör en del av kommunikationen och rapporteringen i Trafikverkets 
banprojekt Trafikförbindelser i Äänekoski.  Rapporteringen tjänar dokumenteringen 
av projektets resultat och inkluderar Trafikverkets och dess avtalspartners erfaren-
heter av utförandet av projektets genomförandefas. Rapporteringen stödjer ledningen 
av projektet samt öppenheten och transparensen i olika alliansparters verksamhet, 
vilket är särskilt viktigt i projekt som genomförs med offentliga medel. Dessutom 
önskas denna rapport vara till nytta för andra beställare inom branschen och service-
producenter samt alla instanser som är intresserade av integrerade genomförande-
former. 
 
Vid alliansverksamhet ska det mätas hur väl allianserna kan uppfylla de uppställda 
målen och kriterierna ur ett värde för pengarna-perspektiv. Värde för pengarna-
rapporten erbjuder alliansen en möjlighet att visa 

• hur de mål som beställaren ställt upp för projektet utfaller 
• hur alliansens kompetens har motsvarat projektets behov 
• alliansens framgångar och misslyckanden 
• lärdomar 

 
Framgång i projektets genomförandeform och valet av avtalspartner samt planering 
och genomförande skapar värde för projektets beställare och genomförare. Ur värde 
för pengarna-konceptets perspektiv bör beställaren inte endast eftersträva det 
billigaste priset, utan värde för pengarna och det bästa möjliga slutresultatet med 
hänsyn till insatsen. I projektet skapas värde för pengarna bland annat av en 
kostnadskalkyl och tidsplan som håller, ett kund- eller användarorienterat genom-
förande, kvalitet, säkerhet, en bra bild utåt samt hänsyn till sociala och miljö-
relaterade krav. Största värde för pengarna har uppstått när besluten och de 
uppnådda resultaten överträffar beställarens mål och skapar mervärde för olika parter 
i projektet. 
 
Projektet och dess mål är offentliga, och därför rapporterar alliansen öppet om hur 
målen uppnås. Dessutom betonas betydelsen av värde för pengarna-rapporten vid 
resultatrapporteringen, när tjänsteleverantören i stället för ett totalpris har erbjudit 
ett arvode i enlighet med principerna för öppna böcker. Värde för pengarna-rapporten 
visar att den uppställda målkostnaden vid utgången av utvecklingsfasen har ställts på 
rätt nivå och fyller således definitionen för värde för pengarna. Kostnadsutfallet ska 
jämföras med en målkostnad på rätt nivå. Som mål i projekt som genomförs med 
alliansmodell ställs alltid att skapa värde för pengarna. Framgången i detta beskrivs i 
värde för pengarna-rapporten.  
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2  Banprojektet i Äänekoski 

2.1  Utgångsläge för projektet 

Metsä Fibres nya bioproduktfabrik som öppnas hösten 2017 i Äänekoski ställde ett 
betydande reparationsbehov i en exceptionellt snabb tidsplan på banförbindelsen 
som var i dåligt skick och underdimensionerad för de ökande transporterna. Staten 
anvisade 80 miljoner euro i budgeten för år 2015 för förbättring av bannätet. Enligt 
det mål som Trafikverket ställt upp skulle banförbindelsen öppnas för trafik senast 
15.8.2017. Tidsplanen var bunden till tidpunkten för fabriksstarten och det fanns inget 
utrymme för flexibilitet i den. Alliansprojektets garantitid är fem år. 

 

Bild 2 Avancemang av Äänekoski trafikförbindelseprojekt 

Banprojektet i Äänekoski startade genast efter beslutet om investering i fabriks-
projektet. Ett lyckat genomförande av banprojektet möjliggör verksamhets-
förutsättningar för bioproduktfabrikens drift och samtidigt stärks livskraften i hela 
Mellersta Finland.  
 

2.2  Projektets mål  

I och med att banförbindelsens trafikvolymer ökar var tryggande av en tillförlitlig och 
smidig drift av bannätet, minskade underhållskostnader, större kostnadseffektivitet, 
förbättrad miljövänlighet och säkerhet viktiga utgångspunkter för projektet. En 
förutsättning för verksamheten i bioproduktfabriken i Äänekoski var en störningsfri 
funktion och tillräcklig kapacitet i trafikförbindelserna. Det viktigaste målet med 
tanke på projektets tidsplan var att driftstarten i bioproduktfabriken inte får fördröjas 
på grund av att banförbindelsen inte är färdig. 
 
Beställaren ställde upp målen för projektet under utredningen av formen för genom-
förande. Projektets mål var kostnadseffektivitet, dvs. att budgeten underskrids, 
miljövänlighet, en störningsfri tillgång till banförbindelsen och en tillräcklig kapacitet 
för fabriken, att hålla tidsplanen, dvs. öppna förbindelsen för trafik senast 15.8.2017, 
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säkerhet i tåg- och annan trafik, dvs. inga olyckor under arbetet, byggsäkerhet, dvs. 
inga arbetsolyckor eller olyckor, minimering av störningar i tågtrafiken, dvs. inga 
störningar orsakade av banarbeten samt möjligast omfattande förbättringsåtgärder 
med en hållbar livscykel, en fungerande interaktion mellan projektets parter och 
intressentgrupper samt en positiv offentlig image för banförbindelsen och projektet.  
 
Av de mål som beställaren ställde upp skapades i upphandlingsfasen nyckelresultat-
mål samt indikatorer, som i stor utsträckning var de samma som i Lielax-Kumo-
projektet, där de upplevdes styra verksamheten i rätt riktning. Detta kan konstateras 
stämma även när det gäller banprojektet i Äänekoski. Nyckelresultatmålen mot-
svarade väl de mål som beställaren ställt upp för projektet, trots att det inte fanns 
skilda incitament för optimering av underhållskostnader och livscykelkostnader eller 
den offentliga bilden. Indikatorerna preciserades under utvecklingsfasen, men på 
grund av i synnerhet den strama tidsplanen användes inte tillräckligt med tid för att 
granska och simulera dem. I alliansprojekt ska kravnivån inom nyckelresultatområden 
vara hög och utmana alliansen till exceptionella prestationer. Striktheten i 
nyckelresultatmålen ökade inte nämnvärt från Lielax–Kumo-projektet.  Man beslutade 
att ändra kravnivån för nyckelresultatmålen i när beställningen ändrades. 
Indikatorerna ändrades på grund av en ändring av projektets art. Persontrafikens vikt 
höjdes när arbetet på banavsnittet som inkluderar persontrafik ökade. Tidsplan-
indikatorn ändrades så att den bättre tjänar projektet och banavsnitten separerades 
tydligare. 
 

2.3  Projektets innehåll 

Åtgärdsbehov och korgkoncept i banprojektet 
 
Beställaren hade redan under upphandlingsfasen utifrån tidigare behovspromemorior 
skapat en prioritering i korgarna 1–3 som utgångspunkt för att välja de åtgärder som 
projektet skulle inkludera. Åtgärderna i korg 1 inkluderade nödvändiga åtgärder inom 
banprojektet och åtgärderna i korgarna 2–3 inkluderade förutom nödvändiga åtgärder 
även åtgärder som utförs om anslaget räcker till. Vid prioriteringsåtgärderna 
beaktades en höjning av såväl direkta som indirekta kostnader som orsakas av den 
ökande tågtrafiken. Indelningen var rätt grov och enskilda åtgärder tänkta för korg 1 
kunde som sådana inkludera helheter av mycket olika viktighetsordning.  Som 
utgångspunkt vid planeringen under utvecklingsfasen användes denna åtgärds-
prioritering som beställaren gjort upp under upphandlingsfasen. Alliansen 
definierade korgkonceptet genom att använda det projektinnehåll och den mål-
kostnad som bäst motsvarade beställarens mål. I prioriteringen granskades vilka 
arbetsskeden skulle vara betydligt svårare och dyrare att genomföra senare på den 
ökande tågtrafikens villkor. Det skulle ha varit lönsamt att utföra åtgärder utöver det 
valda projektinnehållet då hela åtgärdsinnehållets sammanräknade värde var cirka 
188 miljoner euro, men budgeten och det beviljade tilläggsanslaget ställde ramvillkor 
för projektets omfattning. 
 
Som viktigaste åtgärder prioriterades bland annat bergtekniska reparationer, torr-
läggningsarbeten och överbyggnadsreparationer särskilt på bangårdar och tunnel-
avsnitt, medan till exempel grundliga förbättringar av öppna banavsnitt och 
säkerhetsåtgärder i tunnlarna bedömdes kunna utföras vid behov även senare under 
kortare trafikluckor. Indelningen i korg 1 under upphandlingsfasen var mycket grov 
och försökte utvecklas så mycket som möjligt under utvecklingsfasen. På grund av 
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den korta utvecklingsfasen beaktades flera uppgifter dock bristfälligt eller 
identifierades inte överhuvudtaget. Den största utmaningen var Kangasvuori tunnel, 
om vilken man inte fick tillräckliga utgångsuppgifter på grund av den snäva tids-
planen och alternativjämförelserna blev få. Detta återspeglades senare under 
genomförandefasen bl.a. som utmaningar i tidsplanen, då man blev tvungen att göra 
ändringar i planen. Arbeten under genomförandefasen utfördes i enlighet med de 
åtgärdsbehov som alliansen preciserade under utvecklingsfasen och en projektplan 
som bygger på prioritering och den uppdaterade innehållsbeskrivningen för projektet 
med undantag för tilläggsanslaget med relativt små ändringar i omfattningen och 
preciseringar av innehållet.  Under genomförandefasen fastställdes dock ett flertal 
små åtgärdsbehov och gränssnitt som inte hade identifierats under utvecklingsfasen 
när målkostnaden bestämdes och dessa måste utföras, vilket för sin del bidrog till att 
kostnaderna ökade under genomförandefasen. 
 
Därtill fastställdes åtgärdsobjekten i projektplanen och kvalitetsnivån för dem så att 
helhetens funktion sköts om i minst tio år i enlighet med livscykellöftet, med 
undantag för objekt som avgränsats utanför banprojektet. På grund av livscykellöftet 
beaktades i projektet bland annat i arbetsbeskrivningarna och planeringsgrunderna 
samt planeringsstyrningen och konstruktionsplaneringen att inga konstruktions-
reparationer behöver göras under tio år efter mottagning. Materialen valdes inte 
enligt det lägsta priset, utan alliansen strävade efter att hitta material som håller i 
minst tio år. Dessutom gjordes större satsningar på en fungerande trafik bl.a. då 
banavsnittens förmedlingsförmåga undersöktes genom simulering och fler säkerhets-
tekniska behov konstaterades. Ändringar i omfattningen gjordes också genom att 
integrera säkerhetsanordningarna på rälsarna till den nya bioproduktfabriken i Ääne-
koski med helheten för Äänekoski trafikplats. 
 
Under genomförandefasen definierades projektets innehåll endast i liten omfattning, 
efter utvecklingsskedet var konstruktionsplaneringen redan 80 % klar. Under 
utvecklingsfasen inkluderades viktiga åtgärder, som broarbeten i Vihtiälä, i projekt-
innehållet. I fråga om projektinnehållet var diskussionen aktiv särskilt vid övergången 
från UAA-fasen till GAA-fasen och när tilläggsanslaget säkerställdes. Vid 
prioriteringen av åtgärder tog man bland annat upp kvalitet, slopande av hastighets-
begränsningar och livscykeleffekter då tidsplanen och budgeten fungerade som 
ramvillkor. En tillräcklig jämförelse gjordes inte alltid för alla åtgärder.  På grund av 
en strikta budgeten och tidsplanen omfattade granskningen inte alltid livscykel-
perspektivet, men flera lösningar och materialval som tjänar livscykeln och 
kommande användningsbehov uppkom ändå. Jämförelser gjordes om stora helheter 
och bland annat granskades kvalitetsklassen för makadam omsorgsfullt. 
 
Ur ett innehållshanteringsperspektiv skulle det ha behövts en tydligare plan för hur 
ändringar i omfattningen ska fastställas under genomförandefasen och hur effekter 
som dessa orsakar ska hanteras (t.ex. effekter på tidsplanen och de nyckelresultat-
målen). Tydligare principer skulle ha behövts på förhand mellan gränsdragningen 
mellan preciseringar inom målkostnaden och omfattningsändringar som ändrar mål-
kostnaden. Omfattningsändringen till följd av tilläggsanslaget skärpte ytterligare den 
redan krävande tidsplanen. Ändringen påverkade även nyckelresultatmålen, men 
beslut om dessa fattades först när omfattningsändringen godkändes. 
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Banavsnittet Jyväskylä–Äänekoski

På banavsnittet Jyväskylä–Äänekoski, som var i nöjaktigt skick, genomfördes planenligt 
alla arbeten som krävde längre avbrott i tågtrafi en. Den största investeringen hänförde 
sig till förnyande av överbyggnaden på banavsnittet Jyväskylä–Äänekoski längs hela 
sträckan på 47 rälskilometer. Dessutom reparerades banans underbyggnad och 
grundkonstruktion, dräneringen förbättrades, överbyggnaderna på trafikplatserna
längs banavsnittet byggdes om, växlar byttes ut och före detta Vihtavuori trafikplats
öppnades på nytt. Även banavsnittets säkerhet och kapacitet förbättrades med hjälp 
av såväl ändringar i säkerhetsanordningarna som med nya blocksträckor. Dessutom 
avlägsnades och förbättrades plankorsningar så att de svarar mot Trafis bestämmelser 
och Trafik erkets anvisningar. Den 2,7 kilometer långa tunneln Kangasvuori, som var i 
dåligt skick, renoverades genom att injektera bergsytor i tunnelvalvet och mynningar 
och belägga dem med sprutbetong, genom att bygga skyddskonstruktioner vid bägge 
mynningarna samt genom att styra vattenläckage till nya dräneringssystem. En 
motsvarande totalrenovering av en järnvägstunnel har inte genomförts på trafi ens 
villkor tidigare i Finland. Arbetet krävde att många nya arbetsmetoder utvecklades och 
hjälp skaffades även av experter inom tunnelbyggnad.

Ratatek Oy utförde elektrifieringen av banavsnittet på 47 kilometer som en PG-
entreprenad underställd alliansen. Entreprenaden omfattade förutom linjeavsnittet även 
elektrifiering av behövliga sidospår på trafikplatserna samt en stor mängd nödvändiga 
åtgärder i anslutning till elektrifieringe
. 

Jyväskylä 
km 378

Äänekoski 
km 424

Suolahti 
km 418

Laukas 
km 401

Vihtavuori 
(ny tp) km 
395

Arbetsluckor år 2016
• 2.5–31.10 mån–fre kl. 06.30–16.30 och

lör kl. 00.00 – mån kl. 03.00

Ombyggnad av 
Kangasvuori tunnel (2734 
m) (2–12/2016)
• Skrotning
• Förstärkningsbultning
• Mynningskonstruktioner
• Dräneringsarbeten
• Betongsprutning
• Starkströmsarbeten

Utvidgning av 
bergskärning i 
Pohjantähti 
km 383   (6-8/2016) 

Laukas massabyte och byte 
av växel (8/2016). Ändring av 
skyddsanordningar 6–9/2016

Utvidgning av 
Valkama 
bergskärning km 
420 (6–8/2016)

Utvidgande av 
Paatelanlahti bro km 
420 (8–9/2016)

Massabyte km 
413 (6/2016)

Bangårdsarbeten i Suolahti km 
418 (8–9/2016)
• Byte av växlar 8 st.
• Ombyggnad av spår
• Skyddsanordningsarbeten

10–12/2016

Byggande av 
mötesplats i 
Vihtavuori km 
395 (8–11/2016)

Nya blocksträckor km 387 och 406

Ombyggnad av 
Vihtiälä 
underfartsbro km 
387 (10–12/2016)

Arbeten på hela Jy–Äki-avsnittet (5–12/2016):
• Plankorsnings- och vägarrangemang
• Trum-, dränerings- och bergskärningsarbeten
• Reparationsarbeten på övergångsbroar (t.ex. elektrifieringsändringar)
• Förbättring av dränering
• Fällning av riskträd
• Täckdikningsarbeten
• Installation av kabelkanaler ca 3 km
• Starkströmsarbeten, bl.a. växeluppvärmning

Materiallastningsplatser:
• Jyväskylä, Leppävesi,

Vihtavuori, Laukaa, Kuusa,
Suolahti och Äänekoski

Förberedande arbeten, bl.a.:
• Terrängundersökningar, utgångsinformation
• Kartläggningar och framgrävning av kablar
• Röjning av slänten Suolahti–Äänekoski
• Utdelning av räl (1–2/2016)
• Utdelning slipers och material (2–7/2016)
Linjearbeten 47rd-km (5–10/2016):
• Rälssänkning vid övergångsbroar, 5 objekt
• Spårbyte
• Ballastbyte
• Stödarbeten och stabilisering
• Plankorsningsarbeten
• Utformning av ballast
• Makadamspridning
• Svetsning till fortlöpande
• Släntutformning och materialinsamling
• Skyddsanordningsarbeten (3–12/2016)

• 2 nya blocksträckpunkter
• Ny säkerhetsanordning i Vihtavuori
• Ändring av skyddsanordningar i Suolahti
• Ändring av skyddsanordningar i Laukas

Bangårdsarbeten i Äänekoski km 
424 (8–9/2016)
• Byte av växlar 9 st.
• Ombyggnad av spår
• Skyddsanordningsarbeten (8–

12/2016)
• Förnyande av belysning

Befintliga trafikplatser

Rälssänkningsobjekt

Elektrifiering av banan (5–12/2016)
• Utdelning av material
• Installation av grund
• Installation av stolpar
• Installation av stolpanordningar
• Installation av kontakttråd
• Byggande av matningsstationer (2 st.)

Bild 3.   Centrala arbeten under genomförandefasen (Jyväskylä–Äänekoski) 
  2016.
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Jyväskylä 
km 378

Äänekoski 
km 424

Suolahti 
km 418

Laukas 
km 401

VSP km 
406

Vihtavuori 
km 395

VSP 
km 387

Arbeten på hela Jy–Äki-avsnittet (4–8/2017):
• Plankorsnings- och vägarrangemang, ca 10 objekt, april–juni
• Byggande och ibruktagning av varningsanläggningar vid plankorsningar 5 st., januari–

februari
• Dräneringsarbeten (sido- och utloppsdiken), januari–juni
• Slutförande arbeten (t.ex. utformning av släntar ca 20 rd-km), maj–juli
• Förnyande av banans märken på hela banavsnittet, inklusive trafikplatser, januari–juni
• Idrifttagningsbesiktningar och idrifttagningar (bl.a. överbyggnad, elbana och 

skyddsanordning)
• Starkströmsarbeten, bl.a. växelvärme Vri, Suo, Äki, maj–juni
• Provkörningar (JKV och elbana), juni–juli
• Stöd av sidospår och växlar på linjen Suo–Äki, maj–juni
• Trumreparationer (höjning av sidobalkar och reparationer av gjutningar), maj–juni
• Byggande av varmgångsdetektorer för lager och RFID-utrustning, maj

Elektrifiering av banan (1–7/2017)
• Installation av kontakttråd
• Trimning av kontakttråd
• Slutförande arbeten på elbanan
• Utrustning av matningsstationer 
• Jordningsarbeten

Förnyande av Vihtiälä 
underfartsbro km 387
(1–8/2017)
Broflyttning vecka 19 

Bangårdsarbeten i Äänekoski km 424 (4–6/2017)
• Byte av växlar 4 st. (vecka 22 och 23)
• Förnyelse av sidospår 2,9rd-km (vecka 18–22)
• Skyddsanordningsarbeten (januari–juli)
• Elektrifiering av bangården (januari–mars)

Ombyggnad av 
Kangasvuori tunnel 
(2734 m) (1–6/2017)
• Starkströmsarbete

n
• Elbanearbeten
• Byte av ballast 

(med maskin för 
massabyte) vecka 
19–21

• Gångväg
• Neutralisering av 

spåret och 
svetsning till 
fortlöpande

• Byggande av 
kabeldragning för 
VIRVE-nätet

Befintlig blocksträcka
Befintliga trafikplatser

Ibruktagning av 
mötesplatsen i 
Vihtavuori, 
2.4.2017

Små broreparationer (april–juni):
- Km 379 Tuohimutka underfartsbro 
- Km 394 Vihtavuori underfartsbro
- Km 410 Haapajoki banbro
- Km 420 Paatelanlahti banbro

Befintliga trafikplatser

Muurame 
Km 325

Saakoski 
Km 305

Jämsänkoski 
Km 287

Jyväskylä
Km 340

Reparation av Paasivuori tunnel km 330 
(2459 m) (6–8/2017)
• Installation av sprutbetongtäckdiken och

betongsprutning
• Byte av bottentäckdike
• Starkströmsarbeten (värmearbeten och

kabelunderfarter)
• Kontroll och justering av kontaktledning

Reparation av Matomäki tunnel km 
304 (239 m) (6-8/2017)
• Byggande av mynningskonstruktion i

den norra änden

Reparation av Lahdenvuori tunnel (4293 
m) (6-8/2017)
• Betongsprutning av valv
• Installation av sprutbetongtäckdiken
• Byte av bottentäckdike
• Byggande av mynningskonstruktion i

den norra änden
• Starkströmsarbeten (värmearbeten och

kabelunderfarter)
• Kontroll och justering av kontaktledning

Reparationsarbeten i Keljonkangas
II-tunneln km 335 (225 m) (6–8/2017)
• Byggande av mynningskonstruktion

i den norra änden

Överbyggnadsarbeten i 
Paasivuori tunnel km 330–332 
(3100 rd-m)
• Sliperbyte, rälbyte och

sållning av ballast 6–7/2017
• Slutförande arbeten 8/2017
• Efterstöd 8/2017 och 9/2017

Överbyggnadsarbeten i Lahdenvuori 
tunnel km 308–312 (4370 rd-m)
• Sliperbyte, rälbyte och sållning av

ballast 6–7/2017
• Slutförande arbeten 8/2017
• Efterstöd 8/2017 och 9/2017

Förberedande arbeten, bl.a.:
• Terrängundersökningar, utgångsinformation 12/2016–2/2017
• Beredning av lastningsområden för makadam 1/2017
• Körning av makadam till lagringsplatser 4–6/2017
• Utdelning slipers och material 5–7/2017
• Utdelning av räler under totaluppehåll 7/2017

Materiallastningsplatser:
• Muurame och Saakoski
• Räler och sliprar som

järnvägstransport till Jämsä
och Jyväskylä

Jämsä
Km 284

Bild 4.   Centrala arbeten under genomförandefasen (Jyväskylä–Äänekoski)
   2017.

Övriga banavsnitt
En partiell förbättring av banavsnittet Tammerfors–Jyväskylä hörde också till alliansens 
uppgifter. Investeringarna i banavsnittet riktades bland annat till en förtätning av 
linjeblockeringen mellan Tammerfors och Orivesi genom signalanordningsarbeten, 
renovering av ytbeläggningsstrukturen samt bergtekniska reparationer av tunnlarna 
i Paasivuori och Lahdenvuori (i de övriga tunnlarna Keljonkangas II och Matomäki 
gjordes nya mynningskonstruktioner av armerade betongelement).

Bild 5.   Centrala arbeten under genomförandefasen (Jyväskylä–Jämsänkoski).
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Tammerfors
Km 187

Orivesi
Km 228

Haviseva 
krysstation
km 208

Befintliga trafikplatser

Ny blocksträcka i riktning Orivesi

Ny blocksträcka i riktning Tammerfors

Km 200+050

Km 201+100

Km 216+345

Km 214+775

Byggande av nya blocksträckor
• Kabeldragning 6–7/2016 och 4–5/2017
• Installation signalfundament 9–11/2016
• Konsolinstallationer på elbanan 10 – 11/2016
• Byggande av kabelrutt 10–12/2016
• Installation av signaler 3–5/2017
• Mindre kabeldragning och installation av skåp 4–6/2017
• Idrifttagning 7/2017

Km 194+000

Km 195+400

Km 211+995

Km 203+740

Bild 6.  Centrala arbeten under genomförandefasen (Tammerfors–Orivesi).

Specifi ationen per banavsnitt och det tekniska innehållet i alla arbeten i banprojektet 
beskrivs närmare i dokumentet över åtgärder som projektet utfört. Kvalitetsnivån på de 
åtgärderna som utförs presenteras i banprojektets planeringsgrunder. 

2.4  Tidsplan för genomförande av projektet   
 och trafik egleringar
Terrängarbetet på avsnittet Jyväskylä–Äänekoski och andra förberedande arbeten 
påbörjades redan under utvecklingsfasen vintern 2016. Det egentliga byggnadsarbetet 
påbörjades samtidigt som genomförandefasen startade i månadsskiftet april–maj 
2016. Överlappningen av arbetena planerades noggrant och banans driftberedskap 
uppnåddes i augusti 2017, i enlighet med projektplanen. Skyddsanordningsarbeten 
och vissa elektrifieringsarbeten utfördes från början av genomförandefasen fram till 
mottagningen. Byggandet av en elbana på 47 km och två matningsstationer på 14 
månader (även med beaktande av tunnelförhållandena) är en prestation nästan utan 
like i finländs a förhållanden.

Tidsplanen var mycket snäv och med tanke på projektet var det av yttersta vikt att den 
skulle hålla. Arbetet utfördes på avsnittet Jyväskylä–Äänekoski under totaluppehåll 
vardagar kl. 7.00–15.30. Under hela genomförandefasen utfördes arbete även på 
veckoslut mellan fredag kl. 24.00 och måndag kl. 03.00. Arbeten i Kangasvuori 
tunnel identifie ades som den största utmaningen vid tidsplaneringen. Under- och 
överbyggnadsarbetena, broarbetena och plankorsningsarbetena mottogs sommaren 
2017.

På avsnittet Tammerfors–Orivesi gjordes fler blocksträckor med hjälp av vilka tågen kan 
röra sig med kortare mellanrum, och banavsnittet utgör inte en flaskhals för trafi en. 
Arbeten med skyddsanordningar utfördes från sommaren 2016 till sommaren 2017.
 
Tidsplanen för genomförandefasen beskrivs på ett allmänt plan på bild 5 nedan. En 
noggrannare allmän tidsplan finns i ilaga 1

Tammerfors
Km 187

Orivesi
Km 228

Haviseva 
krysstation
km 208

Befintliga trafikplatser

Ny blocksträcka i riktning Orivesi

Ny blocksträcka i riktning Tammerfors

Km 200+050

Km 201+100

Km 216+345

Km 214+775

Byggande av nya blocksträckor
• Kabeldragning 6–7/2016 och 4–5/2017
• Installation signalfundament 9–11/2016
• Konsolinstallationer på elbanan 10 – 11/2016
• Byggande av kabelrutt 10–12/2016
• Installation av signaler 3–5/2017
• Mindre kabeldragning och installation av skåp 4–6/2017
• Idrifttagning 7/2017

Km 194+000

Km 195+400

Km 211+995

Km 203+740
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Bild 7. Tidsplan för genomförande i enlighet med projektplanen.

Projektet delades in i flera delmål och utifrån tidsplanen utarbetades allmänna 
tidsplaner, flödesscheman, 6-veckorsplaner och cykeltidsplaner som var framlagda 
på väggarna i Big Room. Hanteringen av tidsplanen beskrivs närmare i kapitel 3.3.4 i 
denna rapport.

Tidsplanen följdes upp aktivt och kontinuerligt. Projektet delades in i flera partiella mot-
tagningar och påföljande överlåtelser till underhållet. För alla byggprojekt fastställdes 
en gemensam garantitid från den tekniska mottagningen av hela byggfasen 19.9.2017.

Projektets trafi arrangemang och trafikuppehå l planerades och samordnades i 
projektets trafikplaneringsgrupp under arbetet. I projektgruppen deltog förutom 
representanter för projektet även representanter för trafikplaneringen och operatören. 
Förhandlingar om trafikuppehå l fördes utifrån alliansens förslag med operatören VR 
och man försökte hitta så effektiva trafikuppehå lslösningar som möjligt med tanke på 
projektet och tågtrafi en. Sammanlagt anordnades cirka femton trafikplaneringsmöten.
Trafikplaneringsgruppen förde planerna om trafikuppehå l till Trafik erkets 
nätbeskrivningar. Arrangemang i anslutning till trafikuppehå len anordnades även i 
skyndsam ordning med hjälp av en lyckad dialog. Till exempel hösten 2016 konstaterades 
att väderförhållandena i november fortfarande var gynnsamma beslutade alliansen 
förnya ytterligare två sidospår i Suolahti. Med en snabb växelverkan mot operatören 
och trafikplaneringen kunde ett två veckor långt trafikuppehå l ordnas på båda spåren 
och spåren kunde förnyas effektivt. På detta sätt kunde arbetsbördan för sommaren 
2017 minskas. Alliansen förhandlade om arbetsluckor direkt med trafikplaneringen
och operatörerna, varvid mellansteget via Trafik erket slopades och exaktheten och 
smidigheten i dialoginformationen kunde ökas. Tack vare alliansen erhölls informationen 
så mycket på förhand att störningarna i tågtrafi en kunde minimeras eller ersättas med 
behövliga ersättande trafi arrangemang.

Från början av 2016 utfördes arbetet på trafi ens villkor från början av maj med åtta 
timmars arbetsluckor på avsnittet Jyväskylä–Äänekoski och långa, cirka femtio timmars 
uppehåll under veckoslut. På avsnittet Tammerfors–Orivesi utfördes arbetet på trafi ens 
villkor och överbyggnadsarbeten vid spåren i Äänekoski utfördes under längre uppehåll. 
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År 2017 utfördes arbeten fram till maj på trafikens villkor, varefter arbeten på ban-
avsnitten Tammerfors–Orivesi och Jyväskylä–Äänekoski utfördes under veckosluts-
uppehåll av varierande längd (12–59 timmar). Därutöver hölls 10 st. Trafikuppehåll på 
6 timmar och 10 st. trafikuppehåll på 9 timmar under veckoslut för förberedande 
arbeten. 59 timmar uppehåll behövdes för krävande arbetsmoment gällande 
flyttningen av Vihtiälä bro och byte av ballasten i Kangasvuori tunnel på banavsnittet 
Jyväskylä–Äänekoski under 2017. Ombyggnaden av sidospåren i Äänekoski gjordes 
under trafikuppehåll på cirka sju veckor och reparationerna av tunnlar och banans 
överbyggnad på avsnittet Jämsänkoski–Jyväskylä under ett totaluppehåll på sex 
veckor.  
 

2.5  Projektets målkostnad och incitaments-
system 

Ändringar av målkostnaden och projektets omfattning genomfördes i enlighet med 
alliansavtalets regler på förslag av alliansen och med Trafikverkets godkännande. 
Under utvecklingsfasen avtalades med UAA-beställningsändring 1 om överföring av 
uppgifter som hörde till den ursprungliga omfattningen från GAA-fasen till UAA-
fasen. Beställningsändring 1 under utvecklingsfasen påverkade varken det totala 
projektvärdet som uppgavs i upphandlingsannonsen och upphandlingsbeslutet eller 
målkostnaden, eftersom beställningsändringen endast flyttade uppgifter från genom-
förandefasen till utvecklingsfasen.  
 
Målkostnadskalkylen höjdes två gånger under genomförandefasen, med GAA-
beställningsändring 1 (augusti 2016) och 2: (mars 2017). Ändringarna i omfattningen 
motiverades tillräckligt och de beslutades även på alliansens förslag och med 
Trafikverkets godkännande. Med beställningsändringarna startade återinförandet av 
delar till avtalet, vilka tidigare hade slopats av kostnadsskäl. Det var fråga om 
förberedande arbeten i anslutning till tilläggsbudgeten och bl.a. tidskrävande 
anskaffning av kabelmaterial, vilka måste startas på grund av säkerhets-och väder-
förhållanden (vinter). Övriga uppgifter som slopats av finansierings- och budget-
tekniska skäl (GAA-beställningsändring 2) kunde inte läggas till avtalet i detta skede, 
trots att förhandsinformationen om en möjlighet till en tilläggsbudget för projektet 
för år 2017 redan fanns. Beställningsändring 2 blev möjlig när projektet beviljades ett 
tilläggsanslag på tio (10) miljoner euro i 2017 års budget. I och med kostnadskalkylen 
som preciserades med beställningsändring 2 under genomförandefasen och tilläggs-
budgeten återinfördes uppgifter i projektinnehållet som man hade varit tvungen att 
slopa tidigare och som inte kunde återinföras till avtalet med beställningsändring 1. 
Med beställningsändring 1 och 2 under genomförandefasen återställdes avtalet till 
den ursprungliga omfattningen när det gäller uppgifter, betalningar till service-
producenter och målpris. 
 
Målkostnadskalkylen kan anses vara krävande, men nyckelresultatmålen i 
incitamentssystemet blev lite lättare att uppnå för år 2016, med undantag för målet 
gällande störningsfrihet. I fråga om arbetsperioden 2016 hade projektet tillgång till 
en längre arbetslucka och överlåtelsen till tågtrafik skedde i regel endast en gång om 
dygnet, och följaktligen var det mycket lättare att hålla indikatorn än år 2017, då 
banan överläts till trafik flera gånger om dygnet. Målet gällande tidsplanen var 
mycket strikt och en snävare tidsplan skulle inte ha varit till någon nytta för projektet. 
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Betalningsrörelsen genomfördes i fråga om kostnader som ska ersättas och allokering 
av arvodet i enlighet med alliansens kommersiella modell. Betalningsrörelsen under 
projektets genomförandefas utfördes med öppna böcker (open books) så, att service-
producenterna betalades separat för kostnader som ersätts direkt och utöver detta 
betalades ett arvode utifrån deras offerter. Byggarens arvode var ett fast arvode 
baserat på den erbjudna arvodesprocent och planerarnas arvode var i likhet med 
utvecklingsfasen den erbjudna arvodesprocenten. 
 
2.5.1  Projektets målkostnad före tilläggsanslaget 

Målkostnaden som fastställdes i slutet av utvecklingsfasen var 63,63 miljoner euro. 
För de kostnader som ska ersättas och som slopats under utvecklingsfasen 
reserverades 43,61 miljoner euro (varav planeringens andel var 2,61 miljoner euro), 
för arvoden 6,35 miljoner euro (varav planeringens andel cirka 1,24 miljoner euro), för 
beställarens upphandlingar och övriga kostnader 12,05 miljoner euro (elektrifiering 
cirka 8,4 miljoner euro) samt för alliansens riskreserv 1,55 miljoner euro. Från 
finansieringsfullmakten anvisades dessutom 2,8 miljoner euro för beställarens 
riskreserv och bonuspool (varav 1,375 miljoner euro för bonuspoolen), 13,7 miljoner 
euro för beställarens strategiska upphandlingar och cirka 1,3 miljoner euro för 
projektförberedelserna. Projektets budget blev 80 miljoner euro. Målkostnaden 
baserades på en omfattning i enlighet med innehållsbeskrivningen som utarbetades 
under projektets utvecklingsfas och en målkostnadskalkyl som bildats utifrån denna 
helhet samt den kommersiella modellen för genomförandefasen. Alliansens service-
producenter hade förbundit sig till att målkostnaden skulle hålla och dela de på risker 
som förknippas med den i enlighet med alliansens kommersiella modell. Det 
konstaterades dock redan under utvecklingsfasen att det totalekonomiskt sett 
fördelaktigaste alternativet (korg 1) skulle kunna inkluderas i projektinnehållet och att 
utförande av nödvändiga åtgärder krävde en tilläggssatsning på ca 10 miljoner euro. 
Till följd av detta beslöt man att ansöka om ett tilläggsanslag på 10 miljoner euro. 
 
2.5.2  Projektets målkostnad efter tilläggsanslag och omfattningsändringar 

Trafikverket ansökte om tilläggsfinansiering för projektet av riksdagen. Ansökan om 
tilläggsfinansiering inleddes genast i början av genomförandefasen, eftersom 
nödvändiga åtgärder för projektet inte hade kunnat inkluderas i projektinnehållet. En 
motivering för tilläggsanslaget var att uppdateringen av skyddsanordningar på ban-
avsnittet Tammerfors–Orivesi och tunnelreparationerna och överbyggnadsarbetena 
på banavsnittet Jämsänkoski–Jyväskylä var avsevärt förmånligare att genomföra i 
samband med projektet, bland annat för att minimera trafikstörningarna och 
begränsningarna under drift och för att säkerställa en tillräcklig kapacitet och 
störningsfri drift. I projektet hade man redan förberett sig på ett totaluppehåll på 
banan och trafikarrangemang på grund av ovan nämnda arbeten och en ersättande 
bussförbindelse hade ordnats för persontrafiken samt en ersättande rutt för gods-
trafiken för 6–8 veckor medan arbetet pågick. Ett totaluppehåll skulle inte ha behövts 
utan de åtgärder som tilläggsanslaget möjliggjorde, men om arbetet inte hade utförts, 
skulle trafikstörningen ha inträffat under kommande år, och konsekvenserna skulle 
riktats mot bioproduktfabrikens verksamhet åren 2018–2019. Exakta kalkyler för 
alternativt genomförande utanför projektet gjordes inte, men nyttan var uppenbar, 
eftersom arrangemang under fabrikens drift skulle ha medfört betydande kostnader. 
Projektet beviljades 10 miljoner euro i tilläggsfinansiering i slutet av år 2016.   
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Tilläggsanslaget ökade projektets anslagsramar till 90 miljoner euro och åtgärder som 
slopats från korg 1 i projektinnehållet under utvecklingsfasen kunde huvudsakligen 
inkluderas i projektinnehållet. Projektets målkostnad höjdes på motsvarande sätt med 
cirka 10 miljoner euro. Projektets arbetsinnehåll utvidgades under genomförandefasen 
med två ändringar av projektets omfattning (beställningsändring 1 och beställnings-
ändring 2), till följd av vilka den slutliga målkostnaden efter beställningsändring 1 var 
65,02 miljoner euro och efter beställningsändring 2 72,41 miljoner euro. För den slutliga 
målkostnaden på 72,41 miljoner euro reserverades 51,40 miljoner euro för kostnader 
som ska ersättas, 7,35 miljoner euro för arvoden, 11,81 miljoner euro för beställarens 
anvisningar och övriga kostnader (elektrifiering cirka 8,4 miljoner euro) samt 1,86 
miljoner euro för alliansens riskreserv. Dessutom anvisades 1,56 miljoner euro 
av finansieringsfullmakten till bonuspoolen (maximibelopp), 15,11 miljoner euro 
för beställarens strategiska upphandlingar, cirka 1,18 miljoner euro för 
projektförberedelser och 0,17 miljoner euro för trafikarrangemang. 

Arvoden 
• Planering ca 1,24 M€

• Entreprenad ca 5,11 M€

Kostnader som ersätts i korg 1
• Planering 2,61 M€

• Entreprenad 41 M€ (inkl. 
förberedande uppgifter under 

GAA-fasen 1,755 M€)

~ 43,61 M €

Beställarens kostnader
• Övriga upphandlingar 12,05

M€

Riskreserver
1,55 M€

Ursprunglig målkostnad
~ 63,63 M€

~ 6,35 M 
€

Arvoden 
• Planering ca 1,28 M€

• Entreprenad ca 6,06 M€

Kostnader som ersätts i korg 1
• Planering 2,69 M€

• Entreprenad 48,71 M € (inkl. 
förberedande uppgifter under 

GAA-fasen 1,70 M€)

~ 51,40 M €

Beställarens kostnader
• Övriga upphandlingar 11,81

M€

Riskreserver
1,86 M€

Målkostnad efter ändringar i 
omfattningen

~ 72,41 M€

~ 7,35 M 
€

Bild 8.  Fördelning av projektets målkostnader före och efter ändringar i 
omfattningen.

2.5.3  Projektets incitamentssystem

Principerna för incitamentssystemet under genomförandefasen grundade sig på nor-
mal allianspraxis om bonus som utbetalas för underskridande av projektets målkostnad 
samt överskridande av nyckelresultatmålen och en sanktion för överskridande av mål-
kostnaden samt för att nyckelresultatmålen inte nås. Elementen i incitamentssystemet 
presenteras på bild 8. I incitamentssystemet under genom-förandefasen inkluderades 
dessutom ett villkor, enligt vilket beställaren som en följd av ickegodtagbara händelser 
(uppskakande händelser) kan vissa minska den eventuella bonusen och arvodet. Inga 
uppskakande händelser inträffade under genomförandefasen.
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Nyckelresultatmål

 Trafik-och arbetssäkerhet
• avvikelser i tågsäkerhet 
• olycksfallsfrekvens
• arbetssäkerhetsnivå (MVR) 

 Bannätets användbarhet under byggfasen
• persontrafikens punktlighet
• godstrafikens punktlighet

 Tidsplan
• Datum för slutförande
• Begränsningar för trafiken på grund av arbetsplatsen vid överlåtelse

Målkostnad 63,63 M€ 

Underskridande ≤ 5 % > 5% > 10 %  
 Beställare 50 % 60 % 90 %
 Serviceproducent 30 % 20 % 0 %
 Bonuspool 20 % 20 % 10 %

Överskridande
 Beställare 50 %
 Serviceproducent 50 %

Bonuspoolens startkapital 1 375 000 €
Maxsanktion = 4 % av den ursprungliga målkostnaden 

Bonus/sanktion för kostnader och 
nyckelresultatområden

Uppskakande händelse
 Funktionell störning – banavbrott i 48 h 
 Stor olycka i tågtrafiken orsakad av alliansen
 Maximisanktion 50 % av arvode, 100 % av bonusar

Bonus och sanktioner fördelas mellan serviceproducenterna
 i förhållande till arvodena i euro

Slutligt incitament

Bild 9.  Projektets incitamentssystem.

Fördelningsförhållanden, indikatorer samt bonuspoolens storlek och värdet på maximi-
sanktionen i anslutning till över- och underskridande av målkostnaden fastställdes i 
alliansavtalet för genomförandefasen. Mål uppsattes så att de var svåra att uppnå för 
att alliansen skulle utveckla nya verksamhets- och tankesätt för att uppnå goda resultat.

Nyckelresultatområdena med indikatorer och utfall presenteras i tabell 5 (kapitel 4.1 i 
denna rapport).

2.5.4  Incitamentssystem för personal och underleverantörer

Incitamenten i alliansens incitamentssystem utvidgades även delvis till projektets 
personal och underleverantörer. 

Produktionsbonusmodellen för projektpersonalen beskrivs närmare i värde för 
pengarna -rapporten om alliansens utvecklingsfas. Med serviceproducentens övriga 
personal ingicks dessutom avtal om projektbonus, där bestämningsgrunderna hänför 
sig till huruvida nyckelresultatområdena lyckas och målkostnaderna underskrids. 
Under genomförandefasen användes även snabba belöningar av goda prestationer 
som främjade måluppfyllelsen i banprojektet. Denna kategori omfattade till exempel 
särskilda säkerhetsobservationer och -gärningar samt innovationer, främjande av 
en positiv offentlig bild och utveckling av verksamheten. Utifrån resultaten under 
utvecklingsfasen utbetalades cirka 35 000 euro till projektpersonalen som produktions-
bonus, då målen uppfylldes till cirka 60 procent. 

Ytterligare 35 000 euro budgeterades för produktionsbonus för genomförandefasen. 
Målen gällande tidsplanen uppfylldes utmärkt, medan målen gällande ekonomin inte 
nåddes. Ingen produktionsbonus utbetalades under genomförandefasen. 

Underentreprenader användes rätt ofta i byggarbeten (bild 9). Under utvecklingsfasen 
skapades en egen incitamentsmodell för de viktigaste underleverantörerna. Man 
försökte utvidga underleverantörernas incitamentsmodell till betydande underentre-
prenader med stor omfattning som bestämde projektrytmen. Incitamentsmodellen för 
underleveranserna skapades så att den stödde principerna i alliansens incitaments-
system.  Modellens bonusar bands till alliansens nyckelresultatmål och begränsades 
till högst två procent av värdet på entreprenaden. Ett villkor för erhållande av 
incitamentsbonusen för underleverantörer var minimikraven som härletts från 
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nyckelresultatområdenas indikatorer. Incitamentbonusens storlek bestämdes i 
huvudsak utifrån en MVR-mätning och tidpunkten då underentreprenaden färdig-
ställdes. Underleverantörernas mål avgränsades på basis av vad de hade möjlighet att 
påverka. Eventuella sanktioner ställdes i enlighet Trafikverkets modell så att de till 
exempel i fråga om tidsplanen var striktare än förseningsböter för färdigställande och 
delmål jämfört med 18 § i YSE 98. 
 
Incitament betalades till underleverantörer i varierande grad, enligt hur de lyckats 
med entreprenaderna. Underleverantörernas incitamentssystem upplevdes styra 
underleverantörernas verksamhet i varierande grad. Utvidgandet av en allians-
liknande verksamhet till underleverantörerna lyckades inte helt, trots att 
incitamentsmodellerna kunde utarbetas i enhetlig riktning med alliansen och 
upphandlingsförfarandena göras mångsidigare för att möjliggöra större engagemang. 
Trots de goda arbetsprestationer syntes den alliansliknande verksamheten inte i 
tillräcklig utsträckning i underleverantörernas arbete. Tidsplansstyrningen med 
strikta sanktioner och incitamentsmodellen stödde dock bland annat uppnåendet av 
målet gällande tidsplan och skapade därigenom värde för pengarna. Vid konkurrens-
utsättningen av underleverantörer användes olika upphandlingsförfaranden och 
betalningsgrunder för underentreprenadavtal på ett relativt mångsidigt sätt. Det 
skulle dock ha funnits potential för en mångsidigare och med alliansen enhetligare 
måluppställning, kommunikation och incitamentssystem. Till exempel skulle en 
koppling av centrala underleverantörer till ett gemensamt incitamentssystem med 
alliansen ha kunnat skapa ett starkare intresse för att uppfylla de gemensamma 
målen för projektet. Även introduktionen av underleverantörer till en alliansliknande 
verksamhet skulle ha kunnat skapa ytterligare mervärde. 

 

2.6  Intressentgrupper och parallella projekt 

Samarbetet med intressentgrupperna planerades och genomfördes i gruppen för 
intressentgruppssamarbete, som var underställd byggruppen. Avancemanget i 
parallella projekt och samordningsbehov i anslutning till projekten behandlades i en 
gemensam styrgrupp för projekten. 
 
Betydande intressentgrupper för banprojektet var bland annat Metsä Fibre, Metsä 
Board, Valtra, NTM-centralen, Trafi, Jyväskylä och Äänekoski städer och Laukas 
kommun, Destia Rail Oy som ansvarar för banans underhåll, markägarna, väg-
trafikanterna, väglagen och kabelägarna, VR-Group Ab och VR Transpoint samt 
representanter för media. Interaktionen med kommunerna och miljömyndigheterna 
vid NTM-centralen i Mellersta Finland var fortlöpande om markanvändnings-, miljö-, 
tillstånds-och idrifttagningsfrågor per objekt och område genom förhandlings- och 
utlåtandeförfaranden. Som grund för diskussionen inventerades värdefulla natur-
objekt och skyddsområden och informationen utnyttjades vid planeringen. Det fanns 
även ett samarbete med räddningsmyndigheterna, polisen, Regionförvaltningsverket 
och med Lantmäteriverket.  
 
Under projektet utfördes underhåll under arbetet, vars omfattning fastställdes till-
sammans med banans underhållsansvarige på uppföljningsmöten och i underhålls-
planen. Underhåll av tekniska system eller normalt arbete som den underhålls-
ansvarige utför, service, inspektionsverksamhet eller -ansvar inkluderades i regel inte 
i omfattningen för alliansens arbete.  
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Vid sidan av banprojektet genomfördes följande parallella projekt som indirekt 
påverkade banprojektet: 

- Vägprojekt 78 miljoner euro 
- Byggande av bioproduktfabriken i Äänekoski 1,2 miljarder euro 

o Entreprenadsgränssnitt, överbyggnadsarbeten, arbeten med 
säkerhetsanordningar, elektrifieringsarbeten på fabrikens bangård 

o Områdesindelning och områdets användningsplan 
o Trafikarrangemang 
o Materialanskaffning 
o Idrifttagningsfrågor och tillstånd 

- Trafikverkets separata projekt 
o Reparation av bron och banvallen i Markkula  
o Byggande av broar i Länkipohja 
o Byte av bärlina 
o Ombyggnad av Valtra-spåret i Suolahti 

- Underhållsarbeten på området 
 
En förutsättning för att projektets tidsplan skulle förverkligas och idrifttagningen 
skulle lyckas var ett nära samarbete mellan centrala intressentgrupper. Till följd av 
dialogen med intressegrupperna identifierades de viktigaste riskerna i parallella 
projekt samt samordningsbehov bland annat med operatören. Styrgruppen för 
fabriken och projektet sammanträdde en gång i månaden. I styrgruppen diskuterades 
och samordnades bland annat materialanskaffningar, frågor kring idrifttagning och 
tillstånd. I samband med idrifttagningsförfarandet för banprojektet sköttes även 
fabrikens idrifttagningstillstånd. Idrifttagningsprocessen inkluderade ett nära sam-
arbete mellan fabriken och alliansen, vilket möjliggjorde att idrifttagningstillstånden 
erhölls i samma process och tidsplan som fabriksprojektet. Detta möjliggjordes av 
bl.a. gemensamma möten med bl.a. fabrikens byggherre och logistikchef, fabrikens 
banentreprenör, Trafikverket, alliansens serviceproducent, representanter för elbane-
entreprenaden och godstrafikoperatören VR Transpoint. När alla parter deltog aktivt 
kunde idrifttagningen schemaläggas fram till provkörningstågen och det första 
officiella godståget.  
 
Fabriksprojektet samordnades förutom genom styrgruppssammanträden även genom 
att projektpersonalen bekantade sig med objekten och dessutom anordnades 
separata schemaläggnings- och samordningsmöten med cirka 2 månaders mellan-
rum. Det förekom vissa samordningsbehov under hösten 2016 och vintern 2017. 
Arbeten i fabriksprojektet minskade under våren 2017 då fabrikens testfas startade. 
En presentation hölls för fabrikens arbetsgrupp 10.11.2016 och på banprojektets 
arbetsgrupp bekantade sig också fabrikens byggarbetsplats. Samordningen lyckades 
väl båda projekten var kontinuerligt uppdaterade om varandras tidsplaner och 
förutsättningarna för idrifttagning. Detta gjorde det möjligt fabriken kunde tas i drift 
schemaenligt på dagen 15.8.2017. Alliansen främjade färdigställandet av fabrikens 
spår och logistiklösningar på ett betydande sätt genom sin verksamhet.  
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3  Projektets genomförandefas 

3.1  Övergång till genomförandefasen och 
uppgifter under genomförandefasen 

Alliansen övergick till genomförandefasen genom att underteckna alliansavtalet för 
genomförandefasen 28.4.2016. Genomförandefasen startade 1.5.2016 och avses 
upphöra 19.9.2022, då efteransvarstiden går ut. Ett villkor för övergång till genom-
förandefasen var att parterna i alliansen nådde samförstånd om projektets mål-
kostnad och övriga mål. Genomförandefasen omfattade all planering och allt 
byggande för att genomföra och färdigställa projektet, inklusive en garantitid på fem 
år. 
 

I enlighet med alliansavtalet för genomförandefasen hade alliansen följande uppgifter 
under genomförandefasen:  

• Projektets bygg-/utförandeplanering 
• Utförande av de byggarbeten som nämns i projektets innehållsbeskrivning  
• Projektets idrifttagning och mottagning under UAA-fasen i enlighet med det 

utarbetade idrifttagnings- och mottagningsförfarandet 
• Ansvar för prestationsenligheten under genomförandefasen och uppgifter 

under garantitiden 
 
Uppgifterna under projektets genomförandefas bestäms närmare i projektplanen för 
genomförandefasen. 
 
Under genomförandefasen handlade alliansen i enlighet med beställarens målen och 
projektplanen för genomförandefasen. I projektplanen beskrevs de tekniska och 
ekonomiska målen under genomförandefasen samt en plan för att genomföra 
projektet. Beskrivningen av innehållet i projektet skapade ramarna för inledandet av 
genomförandefasen. Utvecklingsfasen hade blivit kort och i början av genomförande-
fasen fanns det inte en tillräckligt tydlig plan för organisationens verksamhet, 
personernas roller och ansvarsområden samt processer och rutiner som tjänar 
byggverksamheten, till följd av vilket riktlinjer för den praktiska verksamheten söktes. 
Under genomförandefasen blev verksamheten emellertid tydlig och organiserad. 
 

3.2  Organisation, ledning och verksamhets-
modeller under genomförandefasen  

Projektorganisation (alliansorganisation) 
 
En alliansorganisation bestående av Trafikverket och VR Track Oy, där Trafikverket 
var projektets beställare och VR Track Oy var serviceproducent, svarade för att 
genomföra projektet. Projektorganisationen bestod av alliansens lednings-, projekt-, 
arbets- och smågrupper, i huvudsak bestående av personal hos alliansparterna. De 
anställda valdes delvis på basis av erfarenheter från tidigare projekt, och en del av 
personalen hade också arbetat tillsammans tidigare. 
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I början av genomförandefasen tillämpades en teknikslagsspecifik organisations-
struktur. Den grundläggande tanken som styrde organisationens verksamhet under 
genomförandefasen var ledning nedifrån uppåt, något som lyckades väl som helhet 
betraktat. Smågrupper lade fram sina ärenden till arbetsgrupperna, vilka samman-
ställde ett förslag med eventuella alternativ för projektgruppen (APG). Om APG 
saknade behörighet att fatta beslut utifrån arbetsgruppens förslag, beredde APG ett 
förslag till ledningsgruppen (ALG) för godkännande. I början av genomförandefasen 
fanns det utmaningar bl.a. gällande organiseringen, tydligheten i rollerna och 
ledningen. Ytterligare utmaningar skapades av att nyckelpersoner byttes och av 
säkerställande av information till exempel när ansvariga personer för teknikslag 
byttes. Projektorganisationen utvecklades under genomförandefasen i en effektivare 
och med tanke på hanteringen av helheten bättre riktning och samverkan ökade 
betydligt mot slutet av projektet. Den största enskilda organisationsändringen var 
övergången från en teknikslagsspecifik organisation till en banavsnittsspecifik 
organisation, vilket var en betydande delfaktor för projektet skulle lyckas. Den 
teknikslagsspecifika organisationen tjänade väl överbyggnadsarbetena i startskedet, 
men med tanke på hanteringen av helheten var det förnuftigt att utföra arbetena i 
slutet av genomförandefasen med en banavsnittsspecifik organisation. 
 
ALG bestod av två personer från Trafikverket och två personer från VR Track Oy. 
Föredragande vid möten var beställarens och serviceproducentens projektledare. Inga 
vikarier utsågs för medlemmarna i ALG. ALG:s möte konstaterades beslutfört om 
minst en medlem från bägge parterna var närvarande. I början av genomförandefasen 
hänsköts ärenden till ALG för beslut som inte nödvändigtvis hade behövts, och de 
hade inte beretts tillräckligt långt. Därför beslutade man att införa beredningsmöten 
för ALG. På detta sätt kunde förslag som kommit till ALG påverkas på förhand och det 
fanns mer tid för föredragning och diskussion av beslutsärenden, vilket i sin tur ökade 
beslutsberedskapen och -förmågan. Man strävade efter att förbättra beslutsförmågan 
även genom att mäta antalet fattade beslut i förhållande till frågor som skulle 
beslutas. APG styrde alliansens operativa verksamhet och beredde de viktigaste 
besluten för ALG. APG styrde och samordnade även arbetet i arbetsgrupperna och 
smågrupperna. APG bestod av representanter för beställaren, serviceproducenten och 
beställarens konsult Sweco PM Oy och leddes av alliansens projektledare.  
 
Arbetsgrupperna verksamma under APG var arbetsgrupper ansvariga för byggande/ 
genomförande, uppföljning av kostnader, kvalitetskontroll, säkerhet och riskhantering 
samt stödfunktioner och smågrupper som lydde under dessa. Organiseringen av 
arbets- och smågrupper rationaliserades under genomförandefasen bland annat 
genom att slå samman gruppernas funktioner och minska antalet överlappande 
funktioner. För arbetsgruppernas och smågruppernas ansvariga personer fastställdes 
även ersättare. Huvudansvaret för styrningen och rapporteringen av den planerade 
slutprodukten gällande kvalitet, tidsplan och ekonomi låg hos gruppen för 
byggande/genomförande. Smågrupperna och de anställda ansvarade för att i till-
räckligt god tid och tydligt lägga fram alla planeringsbehov och planeringens 
omfattning. Gruppen för byggande/genomförande beslutade om innehållsnivån och 
-formen samt leveranstidsplanen för de planer som produktionen krävde. Tidsplanen 
för planering, upphandling och byggande behandlades tillsammans på mötet för 
uppdatering av tidsplanen på torsdagar. Dessutom tog man i gruppen för byggande 
upp smärtpunkter i planeringen, som avvikelser från tidsplanen. Smågruppen för 
idrifttagning fastställde och levererade innehålls- formkraven som idrifttagnings-
tillstånden krävde samt svarade för leveransen av planerna för tidsplanen. Planer som 
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olika slags tillståndsprocesser krävde fastställdes i smågruppen för markanvändning 
och miljö. I planerna som utarbetades för markanvändnings- och miljötillstånds-
processer beaktades kraven tillståndens på kvalitetsnivå och format. Gruppen för 
byggande/genomförande producerade utgångsinformation och material även för 
alliansens övriga behov, som material för kommunikation och arbetsplanering samt 
volyminformation för kostnadskalkyler. 
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Bild 10. Organisationen i början av GAA-fasen.

Ändringar i projektorganisationen
Under genomförandefasen gjordes ändringar i den projektorganisation som skapades 
i början av projektets genomförandefas. Ändringarna i organisationen medförde 
utmaningar för alliansen, men genomförandet av ändringarna utgick genuint från behov 
som tjänar genomförandet och främjade genomförandefasen. Målet var att effektivisera 
arbetet för att möjliggöra den snäva tidsplanen och att allt mer fokusera verksamheten 
som främjar målen. De viktigaste organisationsändringarna under GAA-fasen beskrivs 
på bilderna 11–12. 

Den teknikslagsspecifi a organisationen rationaliserades före övergången till den 
banavsnittsspecifi a organisationen. Större helheter bildades av arbetsgrupperna 
genom att slå samman grupperna som ansvarade för genomförande, ekonomi 
och idrifttagning och säkerhet, och under dessa förnyades även smågrupper. 
Under gruppen för genomförande/byggande bildades grupper ansvariga för 
planeringsstyrning och mätning.  Dessutom överfördes gruppen som ansvarar 
för tidsplan och resursstyrning från gruppen för kostnadsuppföljning till att lyda 
under gruppen som svarar för genomförandet. Kostnadsuppföljningsgruppen och 
faktureringsuppföljningsgruppen överfördes till att lyda under ekonomigruppen. 
Under ekonomigruppen grundades även grupper ansvariga för nyckelresultatområden 
och påvisande av kostnadseffektivitet och upphandlingsgruppen överfördes från 
stödfunktioner till ekonomigruppens styrning. Grupperna ansvariga för idrifttagning 
och säkerhet kompletterades medan genomförandefasen framskred. Kvalitetskontrollen 
överfördes från en egen grupp till idrifttagnings- och säkerhetsgruppen och en 
oberoende övervakare (Sweco PM) fastställdes som ansvarig för kvalitetskontroll. 
Under kvalitetskontrollgruppens styrning fanns en grupp so svarade för planeringens 
kvalitetskontroll. Gruppen som bildats för planering av underhåll överfördes från 
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byggnadsgruppen till att lyda under idrifttagningsgruppen. Dessutom infördes 
hantering och utveckling av innovationer som en del av riskhanteringsgruppens 
uppgifter. Dessutom togs stödfunktionerna som egna grupper in under APG. Dessa 
inkluderade kommunikation och information, assisterande funktioner och en ny 
projektutvecklingsgrupp.  
 
 

 

Bild 11. Rationaliserad teknikslagsspecifik organisation hösten 2016. 

Den teknikslagsspecifika organisationen tjänade början av genomförandefasen väl, 
men efter att överbyggnadsarbetena på linjeavsnittet hade slutförts upptäckte man 
att den var krävande med tanke på hanteringen av övriga arbeten och innehåll för 
många överlappande funktioner. Diskussionen mellan teknikslagen var inte tillräcklig 
och utmaningar framkom vid samordningen av teknikslagens arbeten. Till följd av 
detta gjordes en stor förändring i den områdesspecifika organisationen (2 banavsnitt 
ledda av banavsnittsansvariga). De banavsnittsansvariga hade det övergripande 
ansvaret för större helheter, vilket förbättrade hanterbarheten och samordningen. 
Gränssnitt drogs dock inte upp helt enligt banavsnitten, utan de banavsnitts-
ansvarigas specialkompetens utnyttjades också smidigt sätt över områdesgränserna. 
På bägge banavsnitten hölls veckomöten. I samband med organisationsändringen 
rationaliserades processer och rutiner ytterligare. Organisationsändringen upplevdes 
förbättra förutsättningarna för att genomförandefasen skulle lyckas, bland annat 
genom en samordning som fungerade bättre, roller och ansvarsområden som bättre 
tjänade genomförandet samt avlägsnande av överlappande funktioner. Ändringen 
krävde emellertid stark ändringsledning och den krävande ändringsprocessen pågick 
under ett halvt år, från hösten 2016 till årsskiftet 2017.  
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Bild 12. Banavsnittsspecifik organisation.

Samtidigt med den stora organisationsändringen inträffade även en flera krävande 
personbyten, bl.a. byttes projektledaren. Projektledaren (PL) under alliansens 
utvecklingsfas valdes i början av projektets utvecklingsfas med principen ”för projektets 
bästa”. Projektledare för genomförandefasen var fram till årsskiftet 2016–2017 den 
person som bedömts under upphandlingsfasen, men när denna person anställdes av 
en annan arbetsgivare blev man tvungen att byta projektledare. Personen som tidigare 
varit teknikslagsansvarig (och ansvarig arbetsledare i början av utvecklingsfasen) tog 
emot rollen som projektledare i januari 2017. En grundlig diskussion fördes om beslutet 
inom projektet. APG beslutade om valet av ny PL inom sig med principen ”för projektets 
bästa”. ALG sparrade vid organisationsändringar och val av projektledare, men lät 
projektet lämna ett självständigt förslag. APG:s förslag till ny projektledare godkändes 
genom ledningsgruppens beslut 16.1.2017.

Det fanns tidvis utmaningar med arbetsklimatet bland annat på grund av den snäva 
tidtabellen och utmaningar inom ledarskap. Alliansverksamheten förbättrades dock 
mot slutet och organisation lärde sig och utvecklades. Under genomförandefasen gav 
ALG anvisningar om projektets ledningsrutiner bland annat gällande beslutsprocesser 
och engagemang. I början av genomförandefasen borde man inom ledningen ha 
satsat ännu mer på projektorganisationens engagemang, och delning av ansvar och 
ett alliansliknande verksamhetssätt.  Även befattningsbeskrivningarna och ansvars-
områdena för personer i projektorganisationen borde ha övervägts noggrannare. 
Inga personliga uppgiftsinnehåll gjordes, vilket medförde vissa oklarheter om olika 
personers roller och ansvarsområden. Dessa bidrog i sin tur förutom till det tryck som 
de strikta målen skapade även till små utmaningar i arbetsklimatet. Alliansen anlitade 
en psykolog för att iaktta APG:s möten och för att föra diskussioner om ledarskap samt 
för att leda övningar som utvecklar självreflektion. Mot slutet av genomförandefasen 
förbättrades samarbetet och bl.a. förberedelserna för totaluppehåll förenade hela 
gruppen, då alla insåg hur viktigt det var att lyckas och vilket samarbete det krävde.  
Man borde dock ha tagit tag i utmaningarna redan tidigare. 
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Tidvis förekom vissa resursbrister, bland annat vid planering, vilket ledde till tryck 
gällande tidsplanen. När det gäller tillgången till resurser var Big Room-orten 
krävande, vilket även påverkade kostnaderna för resor och inkvartering på ett 
betydande sätt. I förhållande till andra motsvarande projekt kunde tillräckliga person-
resurser arrangeras och resursbristen riktades mot några flaskhalsresurser och var 
även delvis en följd av en ojämn fördelning av arbeten mellan projektpersonerna.  
 
Arbetsplatsorganisation 
Arbetsplatsorganisationen lydde under byggnads-/genomförandegruppen och bestod 
i början av genomförandefasen av arbetsgrupperna för mark-, bro- bergs- och tunnel-
byggnad samt överbyggnadsarbeten och elbane-, starkströms- och säkerhets-
anordningsarbeten (bild 13 och 14). Ratatek Oy svarade för elektrifierings-
entreprenaden som en PG-entreprenad. Alliansparterna samordnade gränssnitten 
mellan elektrifieringsentreprenaden och övriga byggarbeten bland annat genom att 
delta i elektrifieringsentreprenadens arbetsplatsorganisation. I början av år 2017 
övergick man från en teknikslagsspecifik organisation till en banavsnittsspecifik 
organisation. På avsnitten Tammerfors–Jyväskylä och Jyväskylä–Äänekoski bildades 
egna banavsnittsspecifika arbetsplatsorganisationer som lydde under genomförande-
gruppen som leddes av banavsnittsansvariga. Ändringen tjänade utförandet av 
genomförandefasen och förflyttningen av arbetstagare inom arbetsplats-
organisationen från Jyväskylä–Äänekoski-avsnittet till Jämsänkoski–Jyväskylä-
avsnittet under totaluppehållet var mycket smidigt tack vare två ”banavsnittsteam”. 
 

 

Bild 13. Arbetsplatsorganisation vid mark-, bro-, berg- och tunnelbyggnad samt 
överbyggnadsarbeten. 

 

 
 
Bild 14. Arbetsplatsorganisation vid elbane-, starkströms- och säkerhets-

anordningsarbeten. 
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Arbetsmetoder och processer 
Varje torsdag under genomförandefasen samlades man för att arbeta i Big Room på 
Kyyhkysentie i Jyväskylä. Nödvändiga veckomöten med tanke på samordning av 
arbetet styrdes med en veckokalender. De omfattade APG och byggnadsgruppen 
(varannan vecka), samt en översikt av veckoplanen och en översikt av den allmänna 
tidsplanen, veckomöte för teknikslag och ett samordningsmöte. Mötena var väl 
planerade och som underlag användes presentationer som smågrupperna utarbetat. 
Självreflektion användes för bedömning av huruvida mötena hade lyckats i såväl ALG 
som APG och för utveckling av verksamheten. Mötenas natur var mer godkännande. 
Det förberedande arbetet utfördes i smågrupper. Visuella metoder (Post it-etiketter) 
samt möjlighet att delta på distans användes vid bland annat planeringen av 
cykeltidsplaner, veckoplanering och allmän planering av tidsplanen.  På grund av 
organisationsändringar och för att skapa rytm i arbetet gjordes flera mindre ändringar 
i veckorutinen under genomförandefasen. Ändringarna orsakade vissa utmaningar när 
det gällde att tillägna sig de varierande rutinerna, men de avlägsnade överlappningar 
och främjade aktiviteter på genomförandets villkor. 
 

3.3  Processer och projektledning under 
genomförandefasen 

3.3.1  Planering av genomförandefasen 

Även vid planeringen av genomförandefasen strävade man efter att använda 
beställarens mål i planeringsprocessen (Target Value Design). Beställarens mål i 
planeringsprocessen Beställarens mål och ramvillkor styr processen och de beslut 
som fattas.  I praktiken fungerade den tidsplan som avtalats under projektets 
utvecklingsfas, målkostnaden och projektets innehåll som ramvillkor. Planerings-
lösningarna och de arbetsmetoder som användes skulle uppfylla målen som ställts för 
alliansentreprenaden. Beställaren fattar beslut om omfattningen på en entreprenad, 
om kvalitetsnivån och planeringsgrunderna då alliansen styrs mot att uppfylla de 
uppställda ramvillkoren. Alliansen ansvarade för att ta fram planeringslösningar och 
arbetsmetoder, som uppfyller de beställarens mål och de uppställda ramvillkoren. 
Under genomförandefasen låg huvudfokus på planeringen av arbetsmetoderna. Den 
omfattningsökning som gjordes i projektinnehållet efter att tilläggsanslaget 
beviljades hade i huvudsak planerats redan under utvecklingsfasen. Måluppfyllelsen 
följdes upp veckovis under genomförandefasen och alliansorganisationen utvecklade 
sin verksamhet och styrde genomförandet av projektet för att möjliggöra 
måluppfyllelsen. Incitamenten i anslutning till nyckelresultatmålen styrde verksam-
heten mot att uppnå projektets ursprungliga syfte och de eftersträvade effekterna. 
Kostnaderna och i synnerhet tidsplanen prioriterades som viktiga mål, och 
följaktligen styrde de projektet mer än övriga mål och avgöranden gjordes i första 
hand på basis av dem. Tidsplanen för projektet fastställdes så att den var bindande 
medan projektet befann sig i början av berednings- och plannivån. Utan de åtgärder 
som tilläggsanslaget möjliggjorde skulle det ha varit betydligt enklare att hålla 
tidsplanen, men efter att tilläggsanslagets åtgärder lades till skulle en normal 
prestation inte ha räckt till för att hålla tidsplanen.  
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Utöver nyckelresultatmålen styrde även övriga mål som beställaren ställt på projektet 
i bakgrunden utarbetandet av planeringslösningar för genomförande och jämförelsen 
av alternativ, planeringen av arbetsmetoder, bedömningen av projektets positiva och 
negativa effekter samt beslutsprocessen. Styrningen med hjälp av mål var dock inte 
systematisk. Trots att indikatorer baserade på slutproduktens kvalitet saknades från 
nyckelresultatmålen och målet för livscykelkonsekvenserna inte var ett starkt 
kommersiellt incitament, granskades även dessa i samband med beslutsprocessen. 
Måluppfyllelsen påverkades även av ett tryck från samhällets håll. De samhälleliga 
målen och fabrikens mål uppfylldes på ett utmärkt sätt, eftersom idrifttagningen 
lyckades. Detta stödjer även framgången gällande en positiv offentlig bild. 
 
Under genomförandefasen producerades planerna framför allt för byggproduktionen, 
men även för tillståndsprocesser och beställarens, serviceproducentens och tredje 
parters arkiv. Planerna skulle vara på en sådan nivå att det utifrån dem var möjligt att 
antingen utföra byggandet med egna resurser eller vid behov konkurrensutsätta 
underleverantörer. Omfattningen av alliansens genomförande fastställdes och 
kostnadskalkylering utfördes parallellt under genomförandefasen. Det preciserande 
projektinnehållet och arbetsmetodernas innehåll kunde optimeras i enlighet med 
målen.  
 
3.3.2  Idéer och innovationer 

Under genomförandefasen försökte man genomföra projektets idé- och innovations-
verksamhet med en systematisk ”Från idéer till innovationer”-process, vars 
huvudfaser presenteras i värde för pengarna-rapporten för utvecklingsfasen.  
 
Innovationsprocessens mål var att: 

• Omvandla idéer till innovationer  
• Ändra på attityden i en mer innovativ riktning  
• Minimering av svinn 

 
Man lyckades inte helt planenligt i innovationsverksamheten och betydande 
innovationer som påverkar kostnaderna var relativt fåtaliga. Ett systematiskt 
införande av innovationsverksamheten i praktiken i alliansens dagliga verksamhet 
blev bristfällig och förankringen av processbeskrivningen i praktisk verksamhet var 
krävande bland annat på grund av tidsplanen och budgeten som upplevdes som 
snäva. Därför upplevde man att det inte fanns tillräckligt med tid eller möjligheter för 
innovation. Många mindre innovationer som förbättrar kvaliteten eller kostnads-
effektiviteten uppkom, även om alla inte kunde dokumenteras. 
 
De viktigaste innovationerna som uppkom anges i kapitel 4.3. 
 
3.3.3  Kostnadsuppföljning och kostnadsprognoser 

Serviceproducentens kostnader registrerades i VR Tracks C7-system i enlighet med 
den projektnummerlista som fastställts för projektet, i arbetsmoment indelade efter 
arbetshelheter och i uppgifter under dem. Uppföljningen av kostnadseffekterna 
gjordes på ett heltäckande sätt och den inkluderade en noggrann litterering och 
regelbunden behandling av dessa på kostnadsuppföljningsmöten. Även bland annat 
underleveranskostnaderna och bonuspoolens utfall prognostiserades som en del av 
målkostnadsprognosen. 
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Ett sammandrag av banprojektets kostnadsuppföljning utfördes i Trafikverkets 
SAMPO-system, och situationen behandlades varje månad i kostnadsuppföljnings-
gruppen. Kostnadsprognosmöten hölls varje månad via Skype. På mötena 
behandlades kostnadsutfallet per littera och kostnadsprognoserna uppdaterades 
baserat på yrkeskompetensen hos teknikslagsgruppernas ledare. Kostnadsprognosen 
bearbetades kontinuerligt i takt med att arbetet avancerade och planerna 
preciserades (de verkliga fakturorna jämfördes med redovisningen). De faktiska och 
prognostiserade kostnaderna styrde planeringen, genomförandet och upphandlingar-
na. Utnyttjande av korgkonceptet förutsatte en ständig förståelse för kostnadsutfallet, 
kostnader som man bundit sig till och även prognostiserade kostnader, för att beslut 
om projektets innehåll skulle kunna göras i rätt tid och baserat på rätt information. 
Uppföljning och prognostisering av projektets kostnader tjänande väl prioriteringen 
av åtgärder och hanteringen av projektinnehållet. 
 
3.3.4  Hantering av tidsplaner 

Under genomförandefasen utarbetades en målsatt tidsplan för genomförandefasen 
med hjälp av den allmänna tidsplanen i bilaga 1 (plats-tidsschema per banavsnitt 
samt en uppgiftsspecifik flödestidsplan). Alliansens projektgrupp ställde ut etappmål 
och ”tvångspunkter” för uppföljning av tidsplanen i banprojektet. Tidsplanen för 
genomförandet följdes upp med en gemensam cykeltidsplanering, veckoplanering 
och teknikslagsvisa tidsplaner. Betydande satsningar gjordes på hanteringen av tids-
planen, eftersom tidsplanen var snäv och att tidsplanen följdes var ett ytterst viktigt 
mål för att projektet skulle lyckas. 
 
Alliansen använde aktivt en omvänd cykeltidsplan, Last Planner, på väggen i Big 
Room. Med denna redigerades projektets allmänna tidsplan i fråga om byggande, 
planering och projektuppgifter (APG och teknikslags-/banavsnittsansvariga). Dess 
betydelsen ökade i slutet av projektet Last Planner konstaterades vara det bästa 
verktyget för en mer långsiktig planering. På väggen med tidsplanen presenterades 
även tillgängliga trafikuppehåll och tvångspunkter i intressentgruppernas tidsplaner, 
t.ex. byggandet av spåret till fabriken eller operatörens testkörningar på elbanan.  
 
Veckoplaneringsmöten hölls varje vecka i Big Room. I början av genomförandefasen 
deltog även alla teknikslagsansvariga och vissa deltog via Skype. Under veckoplans-
översikten behandlades vilka uppgifter som hade utförts under föregående vecka 
under ledning av projektledaren. Därutöver följdes den kumulativa volymen av 
terrängarbeten upp på en volymuppföljningsvägg som uppdaterades varje vecka i Big 
Room. En elektronisk version av väggen skapades i Excel-format, som delades ut bl.a. 
som en bilaga till veckomeddelanden. Försenade arbetsmoment markerades med röd 
färg för att skapa en uppfattning om helheten. Dessa arbetsmoment diskuterades 
särskilt och man försökte finna lösningar på veckoplansöversikter när volym-
uppföljningsväggen behandlades. Procenten slutförda uppgifter följdes upp och på 
veckoplanmötet behandlades även de kommande två veckorna och pålitliga löften om 
uppgifter som skulle slutföras gavs. Om man inte kunde lova att uppgifterna slutförs, 
sköts de upp. Flyttningen av uppgifter och orsakerna till detta diskuterades från fall 
till fall. Veckoplanens utfall i förhållande till cykeltidsplanen och den allmänna tids-
planen följdes upp aktivt. Dessutom hanterades och samordnades tidsplanen bland 
annat på byggnadstekniska möten, där veckans tidsplan per banavsnitt och alla 
arbeten som skulle utföras samt personer som svarade för att arbetet utförs sam-
ordnades. På gemensamma tidsplansmöten och verkstäder fick projektorganisationen 
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en bra uppfattning även om läget utanför sitt eget uppdragsområde samt utförde 
viktiga samordningar med tanke på ett framgångsrikt utförande av projektets arbeten. 
 

 
 
Bild 15.  Volymuppföljningstabell. 
 
En del av projektorganisationen upplevde att hanteringen av tidsplaner i synnerhet i 
början av genomförandefasen var alltför tung och sysselsatte alltför många parter 
samt att schemaläggningen ibland var alltför detaljerad. Under genomförandefasen 
slopades överlappande möten för hantering och samordning av tidsplaner. 
 
Produktion i takttid tillämpades på ombyggnaden av tunnlarna på avsnittet 
Tammerfors–Jyväskylä (4 st.) som det första pilotprojektet inom infrastrukturbyggnad 
i Finland. Arbetet genomfördes under ett totaluppehåll på 6 veckor (23.6–4.8) på 
grund av att det är dyrt och långsamt att reparerar tunnlar utanför totaluppehållet. 
Med hjälp av planeringen av takttid och genomförandet av tunnelarbeten efter-
strävades ett flödes- och takttidsbaserat genomförandesätt. Målet var att maximera 
de ombyggnadsarbeten som skulle utföras under totaluppehållet och minimera 
kostnaderna för dem, att säkerställa att arbetsledningen och underentreprenörerna 
förbinder sig till att delta i planeringen av takttidsplanen och utföra tunnelarbetena 
på ett flödesbaserat produktionssätt samt utförande av ombyggnaden av tunnlar i 
takttid. För att produktionen i takttid skulle lyckas krävdes en noggrann resursplan 
(arbetsskiftsspecifika resursplaner och logistikplan), planeringen av en logistikplan 
och daglig ledning (stående möten och arbetsledningsmöten) samt ombyggnad av 
tunnlar enligt takttidsplanen. Takttidsplanen skapades av MFBTT-alliansen med 
assistans av Vison Oy. Med hjälp av planering skapades lätt överskådliga uppgifter för 
arbetsskift och riktningarna för dem. Ett resultat var dessutom en bakre tidsreserv på 
nästan en vecka under totaluppehållet samt att installationen av täckdikesrör i 
Paasivuori och sliperutdelningen kunde utföras under totaluppehållet. Med hjälp av 
planering kunde arbetsskift under veckoslut till en stor del hållas i beredskap och 
under nattskift utfördes planenligt endast mycket arbete som kräver mycket plats och 
få personresurser, som spedition av material. 
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Arbetet riktades mot följande tunnelavsnitt: 
- Lahdenvuori tunnel (4 293 m) och Paasivuori tunnel (2 459 m) 
- Matomäki tunnel (304 m) 
- Keljonkangas tunnel 2 (193 m) 

 
Takttidsplanen utföll utmärkt, även om alla arbeten inte inkluderades, det var enkelt 
att samordna (tilläggs)arbeten och resursernas flexibilitet var utmärkt med hänsyn till 
ändringarna. Reaktionerna på störningar och avvikelser, som maskinhaverier, fel-
situationer/trasiga kablar, extra kablar, logistik/sliperindelning och minskad betong-
sprutning (injekteringen utfördes på förhand) var smidiga och kontrollerade. För 
visuell planering och ledning utarbetades en exakt modell som var mycket tydligare 
än en tidsplan med snedstreck. Helheten var tydligt indelad i delar (tunnlarna delades 
in i avsnitt på 100 m). Det var på förhand känt vad som kommer att ske under 
respektive arbetsskift och respektive tunnelavsnitt. När arbetsskiften och de 
behövliga arbetsprestationerna var kända, var det också enklare att placera tilläggs-
arbeten, flytta resurser och reagera på störningar.  
 

 
 
Bild 16.  Plan för takttid. 
 
3.3.5  Kommunikation och interaktion 

Inom projektet anordnades öppna mediedagar bland annat 1.6.2016, 21.9.2016 och 
12.7.2017. Journalister bjöds in till dagarna för att ta del av projektet och byggplatsen. 
Kontakter från privatpersoner behandlades centraliserat. Informationen centralisera-
des till Heikki Heikkinen på VR Track. Information om stängning av plankorsningar 
gavs veckovis i tidningen. Bland annat informerades skolor inom verkningsområdet 
för elektrifieringen av Jyväskylä–Äänekoski-avsnittet med hjälp av olika informations-
möten och information gällande olika objekt. Tidningsannonser om byggarbeten och 
meddelanden delades ut till fastigheter i närheten av byggplatsen. Trafikverket under-
höll en projektwebbplats och en Facebook-sida. För snabb kommunikation på bygg-
platsen användes WhatsApp. Som projektbank användes Buildercom. Gemensamt 
överenskomna dataöverföringsmetoder och mappstrukturer användes. Det fanns gott 
om tillgänglig information, men för att hitta den krävdes kunskap. Informations-
utbytet mellan planeringen och byggandet fungerade väl, men inom planerings-
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gruppen fanns mindre utmaningar mellan Big Room och kontoret. Det fanns rum för 
förbättring i sparandet av revisioner i projektbanken. Samordningen mellan planering 
i en mappstruktur av Windows-typ och en metadatabaserad projektbank medförde 
också vissa mindre utmaningar. Inom intern kommunikation utnyttjades bl.a. vecko-
meddelanden och SMS-listor. WhatsApp användes av byggarna för snabb 
kommunikation.  Big Room-arbetet främjade intern kommunikation och information 
avsevärt. En bra rutin vid informationshantering och intern information var 
förberedelsemöten som började hållas från fall till fall under genomförandefasen. 
Som en följd av detta var mötena i slutet av genomförandefasen mycket väl 
förberedda.  
 
3.3.6  Hantering av risker och möjligheter och säkerhet 

Under genomförandefasen var riskhanteringen en fortlöpande process där risker och 
möjligheter behandlades varje vecka i smågrupper och de ansvariga personerna 
klassificerade de risker som smågrupperna identifierat. Riskerna klassificerades efter 
banavsnitt, smågrupp, livscykelfas, riskallokering och projektmål. Riskverkstads-
grupperna sammanträdde med ungefär en månads mellanrum. I riskverkstads-
grupperna (4 grupper) planerades riskhanteringsåtgärder för de viktigaste riskerna 
som smågrupperna identifierat. Riskhanteringsplanen uppdaterades vid expert-
intervjuer som hölls ungefär varje månad med smågruppernas ansvariga personer. 
Man försökte även aktivt avlägsna och hantera risker genom att planera risk-
hanteringsåtgärder. Riskhanteringsexperter sammanställde varje månad en läges-
rapport om riskhanteringen för APG. I lägesrapporten gavs en kort beskrivning om 
vidtaga åtgärder i anslutning till riskhantering samt antalet risker och deras storlek, 
antalet pågående och slutförda åtgärder och realiserade risker.  
 
Hanteringen av risker och möjligheter styrdes under säkerhets- och riskhanterings-
gruppen. Riskerna togs upp för behandling mellan teknikgruppernas ansvariga i syfte 
att minimera identifierade risker. Dessutom behandlades risker vid expertverkstäder 
(t.ex. verkstaden Arbeten under totaluppehållet som helhet). Vid diskussionerna 
behandlades realiserade risker och förändringar i uppskattade risker. Dessa 
förändringar togs med i en riskmatris som fördes i projektbanken. För att identifiera 
risker och möjligheter utnyttjades Trafikverkets anvisningar och kontrollistor samt en 
minneslista som utarbetats för banprojektet för identifiering av möjligheter. 
 
Innovationsverksamheten samt identifieringen av risker och möjligheter harmoni-
serades under genomförandefasen genom en omorganisering av arbetsgrupperna. 
Under genomförandefasen sammanslogs innovationsverksamheten och risk-
hanteringen i samma grupp, då även innovationerna blev en integrerad del av samma 
process med riskerna och möjligheterna.  
 
Satsningarna på riskidentifiering borde ha varit större under utvecklingsfasen och 
även i början av genomförandefasen samt i fråga om bestämningen av innehållet i 
beställningsändringen. Riskerna underskattades i både målkostnaden och tilläggs-
finansieringsandelen, och detta orsakade ett kostnadstryck för projektet då de 
realiserade riskerna översteg riskreserven. 
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Principen för styrning av arbetssäkerhet var att alla arbetstagare var ansvariga för 
säkerheten som säkerställdes med hjälp av arbetsledarnas tillsyn, och huvudgenom-
föraren var ansvarig för introduktionen. Projektet hade även en säkerhetskoordinator i 
normal ordning. Uppfyllelsen av säkerhetsmålen främjades även med hjälp av bland 
annat regelbundna säkerhets- och samordningsmöten samt säkerhetsstunder. 
Säkerhetsläget behandlades även på alliansens ledningsgruppsmöten och projekt-
gruppsmöten. Säkerhetsobservationerna registrerades i VR:s Tutti-system och Trafik-
verkets Turi-system. 
 
3.3.7  Kvalitetskontroll 

Kvalitetskontrollen baserade sig under projektets genomförandefas på en 
informationshanteringsanvisning, arbets-, kvalitets- och säkerhetsplaner (AKS-
planer) för arbetsmomenten, en kvalitetssäkringsmatris och en arkiveringsplan. 
Arkiveringsplanen gjordes upp enligt Trafikverkets anvisningar. Planen innehöll en 
lista över alla dokument som projektet producerar och fungerade som handlings-
förteckning över projektets behörighetsmaterial. Byggplatsingenjörerna för ban-
avsnitten svarade för kvalitetssäkringen och sammanställningen av behörighets-
materialet. Övervakningen av projektets genomförandeprocess baserades på egen-
tillsyn som genomfördes av olika organisationsgrupper inom projektet, varje grupp 
för sig. 
  
I planerna beaktades kvalitetssäkringsrelaterade åtgärder samt krävda föreskrifter för 
tekniska kvalitet. Vid granskningen beaktades planernas genomförbarhet, 
funktionalitet, kostnadseffektivitet, utfallet i tidsplanerna för leverans av planer och 
kostnaderna för leverans av planerna. Planerna granskades alltid innan de levererades 
till slutanvändaren (av någon annan än den som utarbetat planen). Kvalitetsavvikelser 
rapporterades. 
 
Med hjälp av planerna säkerställdes med hjälp av förbehåll att arbetsmetoderna var 
rätta, dugliga och effektiva. Den tekniska kvaliteten övervakades med hjälp av arbets-
platspersonalens kompetens samt med hjälp av kvalitetsdokumentation och regel-
bundna stickprov. När det gäller kvalitetsdokumentationen var en utmaning att 
dokumentationen levererades sporadiskt och oregelbundet, och därför var gruppen 
som ansvarade för kvalitetssäkring att se till att dokumenten sammanställdes per 
delhelhet eller arbetsmoment.   
 
Kvalitetssäkringen per arbetsmoment för byggandet började med att en arbets-, 
kvalitets- och säkerhetsplan (AKS-plan) upprättades. I planen beskrevs föregående 
arbetsmoment, tillgängliga maskin- och personresurser, en arbetsbeskrivning, dvs. en 
beskrivning av det arbete som ska utföras och fasindelningen av arbetet, 
kvalitetssäkringsåtgärder och dokumentation, de största riskerna och åtgärder för att 
förebygga dem och ansvariga personer för arbetsmomentet. För upprättandet av AKS-
planen svarade arbetsmomentets byggplatsmästare eller -chef som sparrades av den 
teknikslagsansvarige bl.a. gällande utveckling av arbetsmetoder och fasindelningen 
av arbetet. I huvudsak ansvarade en konsult på Sweco PM för granskningen, och 
planen godkändes av den teknikslagsansvarige. Målet och utfallet för färdigställande 
av AKS-planer i rätt tid och färdigställande av hela behörighetsmaterialet följdes upp 
med hjälp av en kvalitetssäkringsmatris som indelats per teknikslag. 
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Dokumentationen av det tekniska kvalitetssäkringsmaterialet genomfördes väl och 
systematiskt. Ett högklassigt och heltäckande material kunde överlämnas till 
beställaren.  Materialet är mer omfattande än normalt. Konsulten kunde kommentera 
överlåtelsematerialet och stödde en lyckad kvalitetssäkring med sin egen verksamhet. 
Dessutom uppdaterade alliansen de åtgärder som projektet utförde i Trafikverkets 
samtliga register. 
 
3.3.8  Tillstånds-och idrifttagningsförfaranden 

Tillstånds- och idrifttagningsfrågor styrdes i säkerhets- och riskhanteringsgruppen 
som för sin del ansvarar för att banprojektet får idrifttagningstillstånd av trafik-
säkerhetsverket Trafi när projektet färdigställdes. Arbetsgruppernas operativa 
verksamhet styrdes av APG, som på sina möten behandlade beslut gällande tillstånd 
och idrifttagning. Under projektet fästes särskild vikt vid idrifttagningsförfaranden 
och vid idrifttagningen följdes processen för idrifttagningstillstånd som beskrivs 
nedan på bild 17. Arbetet för att förstå och ta till sig processen inom projektgruppen 
var lyckat. 
 

 

Bild 17. Process för tillstånd för idrifttagning. 

Idrifttagningen enligt tidsplan krävde särskilda åtgärder bland annat eftersom de 
sista partiella idrifttagningarna låg nära det egentliga idrifttagandet. Interaktionen 
med myndigheter var nära och förutseende under hela projektet och dialogen om 
frågor gällande tillstånd och idrifttagning var nära med bland annat Metsä Fibre och 
städerna, vilket var nödvändigt för att hålla den snäva tidsplanen. Åtgärderna och 
tiden som krävdes för en lyckad idrifttagning identifierades i tillräckligt god tid i 
början av genomförandefasen med hjälp av bland annat Last Planner-systemet. 
Betydande satsningar gjordes för att förstå idrifttagningsprocessen och projekt-
organisationen kom noggrant överens om vad idrifttagningsprocessen kräver med 
tanke på tidsplanen. Dialogen om tillstånds- och idrifttagningsfrågor har varit nära 
med Valtra och städerna. 
 
Idrifttagningen lyckades smidigt och enligt tidsplan. Alliansen har delegerat skötseln 
av idrifttagningsfrågor till ett separat team, men förutsättningarna för framgång 
skapades dock tillsammans. Före de slutliga planerna utarbetades hölls möten med 
Nobo, ISA, DEBO och Trafi, där projektet samt planerna och idrifttagnings-
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processerna presenterades. Trots att idrifttagningen genomfördes under ämbets-
verkens semesterperiod, fördröjdes den inte av ämbetsverkens resursbrist, eftersom 
Trafi hade engagerats med ett förutseende och nära kontakter samt hållits upp-
daterad på bland annat möten som hölls mellan två och sex gånger per år. Planerna 
gicks igenom särskilt noggrant med Nobo. Den ekvivalenta koniciteten som inte hade 
testats tidigare i andra projekt var den enda utmaningen gällande tillstånd, och 
tillståndet beviljades i sista möjliga stund.  
 
3.3.9  Avlägsnande av svinn och svinnverkstäder 

För att avlägsna svinnet anordnades en svinnverkstad 11.10.2016. Målet med 
verkstaden var att identifiera, delegera och avlägsna de viktigaste källorna till svinn.  
 
Av de källor till svinn som alliansen identifierade var de viktigaste:  

- en ineffektiv användning av planeringsresurser (flera planerare som endast 
gjort få timmar och som i varje fall måste introduceras),  

- onödig väntan för arbetsmaskiner och arbetsgrupper,  
- onödig verksamhet (till exempel på möten) 
- samordningsproblem 

 
De centrala orsakerna till källan för svinnet och metoder för att minska dessa 
analyserades med hjälp av svinnkort. Delegeringen för att avlägsna svinnet blev något 
bristfällig och alla identifierade källor till svinn började inte avlägsnas systematiskt. 
En del av det identifierade svinnet var sådant som alliansen inte kunde påverka 
genom sin egen verksamhet.  
 
3.3.10  Upphandlingsverksamhet  

Upphandlingsverksamheten styrdes med projektplanen och en upphandlings-
anvisning som stödde den, där bl.a. upphandlingsförfaranden, upphandlingssätt, 
incitamentsmodellen för underleverans och upphandlingsstrategin samt gränser för 
godkännande av upphandling fastställdes. Alla upphandlingar sammanställdes i 
upphandlingsförteckningen som behandlades inom APG och ALG. För upphandling 
samt ändring i omfattning fastställdes gränser med eurobelopp och rutiner i 
upphandlingsanvisningen. För upphandlingar gjordes alltid en anbudsjämförelse. Av 
jämförelsen skulle framgå det uppskattade värdet på upphandlingen samt erhållna 
anbudspriser (totalpriser eller ett jämförelsepris som beräknats utifrån volymer och 
enhetspriser). För upphandlingar över 100 000,00 euro söktes dessutom värde för 
pengarna genom att studera upphandlingen med hjälp av värde för pengarna-tabellen 
även i fråga om kvalitet samt teknisk och operativ prestanda. Även i mindre 
upphandlingar syntes värdet för pengarna-konceptet i diskussioner mellan personer 
som beslutade om upphandlingen. Man hann dock inte införa den systematiska 
aspekten i alla upphandlingsdiskussioner och värderingen av kvalitets- och kostnads-
faktorer baserade sig i stor utsträckning på yrkeskunskapen hos personer som 
förberedde upphandlingen. ALG behandlade upphandlingar värda över 1 miljon euro 
på sina möten på föredragning av projektgruppen och beslutade även om god-
kännandet. 
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3.4  Ändringar i omfattningen som gjorts 
under genomförandefasen 

Ändringar i omfattningen 
 
Man var inte nöjda med det projektinnehåll som ingick i budgeten, och därför 
beslutade Trafikverket att genast vid övergången till genomförandefasen ansöka om 
ett tilläggsanslag för att utföra åtgärder som fastställts som nödvändiga och som 
ingick i korg 1 men hade fallit utanför projektinnehållet. Alliansen och Trafikverket var 
eniga om att projektinnehållet inte skulle minskas på samma sätt som man var 
tvungen att göra i början av utvecklingsfasen utan en försämrande inverkan på 
funktionaliteten. I stället var det fördelaktigast att utföra arbetena som ett enhetligt 
projekt på en och samma gång enligt samma tidsplan. Arbeten som slopats kunde 
utföras betydligt förmånligare inom projektet och med hjälp av dem förbättrades 
avsevärt de förutsättningar för en störningsfri funktion i trafikförbindelserna i 
bannätet och behövlig kapacitet som anknyter till verksamhetsförutsättningarna för 
bioproduktfabriken i Äänekoski. Bland annat skulle alternativkostnaden för ett 
totaluppehåll som tunnelarbetena kräver medan fabriken är i drift ha varit enorm. 
Utifrån prioriteringen av åtgärder som gjordes under utvecklingsfasen kunde det ses 
att det skulle ha varit fördelaktigt att genomföra en avsevärt större helhet än det 
slutliga projektinnehållet, men med tilläggsanslaget på 10 miljoner euro kunde de 
nödvändigaste åtgärderna i korg 1 som tidigare slopats utföras först (tunnelarbetena 
var de viktigaste). Mot denna bakgrund beviljades tilläggsanslaget på 10 miljoner 
euro och kostnadskalkylen för banprojektet preciserades så att det motsvarade 
behovet av att reparera konstruktioner som var i dåligt skick i enlighet med det 
ursprungliga projektinnehållet. 
 
Prioriteringen av åtgärder hade gjorts redan i utvecklingsfasen. utifrån beställarens 
mål samtidigt hade en jämförelse utförts om genomförande av de mest ändamåls-
enliga genomförandealternativen. Bland annat i fråga om blocksträckor på avsnittet 
Tammerfors–Orivesi jämfördes flera alternativ till följd av vilka man beslöt att 
inkludera en ytterligare blocksträcka i utvidgningen av projektet. När det gäller 
tunnlar uppskattades vilka kritiska arbeten som kan inkluderas i tilläggsanslaget på 
10 miljoner euro. De viktigaste av de åtgärder som ska utföras senare och som 
slutligen föll utanför projektets omfattning uppdaterades som ett testamente för 
projektet och underhållet. De viktigaste objekten i beställningsändringarna är 
belägna på banavsnittet Tammerfors–Jyväskylä och Jyväskylä–Äänekoski. Ändringar-
na i omfattningen förutsatte inte någon betydande tilläggsplanering, eftersom de 
arbeten som avgränsats under utvecklingsfasen i stor utsträckning hade hunnit 
planeras i samband med prioriteringen under utvecklingsfasen. Ändringarna i 
omfattningen utfördes som beställningsändring 1 och 2, vilka godkändes av ALG. 
Arbeten som påverkade projektets omfattning efter anslagshöjningen beskrivs i tabell 
1. 
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Tabell 1. De viktigaste beställningsändringarna (inklusive GAA-beställnings-
ändring 1 och 2) 

Beställningsändring Banavsnitt 

Byggande av extra blocksträckor mellan Tammerfors och Orivesi 
Tammerfors–
Jyväskylä 

Förnyande av överbyggnad i tunnlarna i Paasivuori och Lahdenvuori 
- Lahdenvuori 4370 m 
- Paasivuori 3100 m 

Tammerfors–
Jyväskylä 

Förnyande av bottendräneringen i Lahdenvuori och Paasivuori 
- Lahdenvuori 6193 m 
- Paasivuori 3110 m 

Tammerfors–
Jyväskylä 

Bergtekniska reparationer av valvet i tunnlarna i Lahdenvuori och 
Paasivuori  

Tammerfors–
Jyväskylä 

Byggande av uppvärmning i dräneringssystemen i Lahdenvuori och 
Paasivuori 

Tammerfors–
Jyväskylä 

Byggande av tunnlarnas mynningskonstruktioner 
- Keljonkangas II 
- Lahdenvuori norra änden 
- Matomäki norra änden 

Tammerfors–
Jyväskylä 

Säkerhetsåtgärder i Tuohimutka, Vihtavuori, Haapajoki och 
Paatelanlahti  

Jyväskylä–
Äänekoski 

Avlägsnande av Jy V160 och tillhörande säkerhetsanordnings-
arbeten 

Jyväskylä–
Äänekoski 

Säkerhetsanordningar (varningsanläggning och reservdelspaket för 
plankorsningen i Vihtavuori) 

Jyväskylä–
Äänekoski 

Plankorsningsarbeten (Vihtavuori och Ankeriasjärvi)  Jyväskylä–
Äänekoski 

Ersättande av GSM-R-kabel med VIRVE i Kangasvuori Jyväskylä–
Äänekoski 

 
Inverkan av beställningsändring 1 på målkostnaden beskrivs i tabell 2 och inverkan av 
beställningsändring 2 i tabell 3. Inverkan på målkostnaden uppgick till sammanlagt 
8,78 miljoner euro. I beställningsändring 2 överfördes kostnaderna för trafik-
arrangemang, 0,55 miljoner euro, utanför målkostnaden. 
 
Totalkostnaderna, dvs. inverkan på budgeten av beställningsändring 1 och 2 uppgick 
till cirka 11 miljoner euro, inklusive beställarens kostnader. Ändringarna i om-
fattningen (beställningsändring 2) påverkade maximibeloppet på serviceproducent-
parternas bonuspool (även beloppet på maximisanktionen) i förhållande till den 
ökade omfattningen samt kostnaderna för beställarens strategiska material.  
 
Ändringsbeställning 2 påverkade även nyckelresultatmålen, eftersom alliansen i 
samband med den beslutade att öka vikten för personfjärrtrafiken något på gods-
trafikens bekostnad samt att skärpa målet gällande störningsfrihet och målen för 
tidsplanen. Ändringarna har uppdaterats i tabell 7. 
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Tabell 2. Kostnadseffekten av beställningsändring 1 på målkostnaden. 

Yhteenveto tilausmuutos 1
Korvattavat kustannukset rakentaminen 1 115 000,00 €     
Palveluntuottajan palkkio rakentaminen 138 817,50 €        
REM-materiaalit 132 625,50 €        
Vaikutukset tavoitekustannukseen yhteensä 1 386 443,00 €      
 

Tabell 3. Kostnadseffekterna av beställningsändring 2 på målkostnaden. 

Yhteenveto tilausmuutos 2
Korvattavat kustannukset rakentaminen 6 526 509,10 €     
Palveluntuottajan palkkio rakentaminen 812 550,38 €        
Korvattavat kustannukset suunnittelu 70 704,76 €           
Palveluntuottajan palkkio suunnittelu 42 069,33 €           
Tilaajan alihankinnat 80 000,00 €           
Liikennehaittakorvaukset (siirto) 550 000,00 €-        
REM-materiaalit 100 483,80 €        
Hankkeen riskit 311 577,14 €        
Vaikutukset tavoitekustannukseen yhteensä 7 393 894,51 €      
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4  Värde för pengarna 

4.1  Utfall av beställarens mål 

I ljuset av nyckelresultatmålen uppfylldes alliansens mål utmärkt då projektets 
viktade NRM-prestationsnivå var +77 (max. +100) och den till serviceproducenten 
betalda nyckelresultatbonusen var 1,2 miljoner euro (maximibonus 1,56 miljoner 
euro). 

Tabell 4. Nyckelmålsbonusens utfall. 

 
  
För alliansutförandet identifierades redan vid bildandet som dess centrala fördel den 
snabba genomloppstid som det möjliggör och som förutsätts av en driftstart på 
bioproduktfabriken enligt tidsplan (i en situation där planeringen ännu inte hade 
påbörjats). Målen gällande tidsplan uppfylldes på ett utmärkt sätt och projektet stod 
färdigt för trafik 15.8.2017. Projektdokumentationen för byggfasen överlämnades och 
idrifttagningstillstånden erhölls för banavsnittet Jyväskylä–Äänekoski 14.8 och för 
avsnittet Tammerfors–Jyväskylä 30.8.2017 och all teknisk dokumentation hade 
överlämnats 19.9.2017. 
 
För att lyckas med tidsplanen krävdes en exceptionell prestation av alliansen. Idrift-
tagningen och den tekniska mottagningen enligt tidsplan kan jämfört med kontroll-
projekten anses vara en utmärkt prestation. Tidsplanen hade inte kunnat förverkligas 
med någon annan genomförandeform (eventuellt med undantag för en projekt-
ledningsentreprenad med målbudget). Hanteringen av tidsplanen lyckades mycket väl 
trots att den tidvis var tung och betydelsen av målet gällande tidsplan identifierades 
som utgångspunkt för all verksamhet inom alliansorganisationen. Förverkligande av 
tidsplanen skapade betydande värde för pengarna då dess positiva effekter nådde 
längre än alliansprojektet och beställaren. En fördröjning av driftstarten i bioprodukt-
fabriken i Äänekoski som en följd av en försening i banprojektets tidsplan skulle ha 
medfört mycket stora alternativkostnader för fabriken och en betydande imageskada 
för Trafikverket. Att målet gällande tidsplanen uppnåddes framgångsrikt tillsammans 
med bl.a. utmärkta resultat i målet gällande störningsfrihet främjade även upp-
fyllelsen av det för beställaren viktiga imagemålet. 
 
Ett viktigt mål var att även genomföra nödvändiga förbättringsåtgärder på ett 
kostnadseffektivt sätt med en budgetfinansiering på högst 80 miljoner euro. Detta 
mål uppnåddes inte och det nödvändiga innehållet i korg 1 som beställaren gav var 
inte ens realistiskt i förhållande till budgeten på 80 miljoner euro. Man var tvungen 
att ansöka om tilläggsanslag och höja målkostnaden. Den höjda målkostnaden 
överskreds. Målet gällande idrifttagning i enlighet med tidsplanen lyckades utmärkt, 
men verksamheten på dess villkor minskade modet för att utveckla och introducera 
innovationer. Man ville inte ta några risker i fråga om tidsplanen och inga större 
satsningar gjordes för pilotprojekt gällande nya lösningar på grund av den snäva tids-
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planen i projektet. För att tidsplanen skulle hålla krävdes även mer resurser än 
planerat, vilket för sin del höjde kostnaderna. Detta bidrog tillsammans med den över-
optimistiskt budgeterade målkostnaden, vilket var en följd av den korta utvecklings-
fasen, till att målkostnaden inte nåddes.  
 
Nyckelresultatmålen nåddes på ett utmärkt sätt och detta kunde även ses som 
exceptionella resultat i de mål som var viktiga för beställaren. Motsvarande resultat 
inte nåtts i kontrollprojekt när det gäller till exempel störningsfriheten i gods- och 
tågtrafiken och utfallet i fråga om tidsplan när det gäller ett tidsmässigt lika krävande 
projekt. Som helhet betraktat kan alliansen sägas ha lyckats i projektet med undantag 
för budgetutfallet och säkerhetsmålen. Arbetet för att säkerhetsmålen skulle uppnås 
var dock gott och processerna var i skick med undantag för olyckliga arbetsolyckor. 
Även reaktionerna på följderna av olyckor och utvecklande åtgärder var föredömligt. 
Man försökte även ställa upp minimikraven för indikatorerna för nyckeresultat-
områdena så att de var striktare än den allmänna nivån. Läget inom nyckelresultat-
områdena följdes upp varje vecka och utfallet kommunicerades till hela projekt-
organisationen via en veckorapport. Handläggningsprocessen var inte styrd i början, 
men blev klarare i början av genomförandefasen. Den utmärkta prestationen i nyckel-
resultatmålen kan dock anses ha skapat värde för beställarens pengar och arbetet för 
att målen skulle uppfyllas var systematiskt och resultaten var ställvis utmärkta.  
 
Som nyckelresultatområden mättes avvikelser i järnvägssäkerheten, olycksfalls-
frekvensen och nivån på arbetssäkerhet. Avvikelserna i järnvägssäkerheten har i 
uppföljningen delats in i mindre avvikelser som ska följas upp. Utöver nyckelresultat-
områdena ställdes åtgärder upp som säkerhetsmål under genomförandefasen. 
Utförandet av antalet åtgärder följdes upp när genomförandefasen framskred 
(resultaten anges i tabell 4).  
 
Tabell 5. Säkerhetsmål för genomförandefasen och utfall. 
 

Järnvägssäkerhet Misslycka
nde Minimikrav Utmärkt Obs! Utfall 

Antal kollisioner >0 0 0   0 
Utspårningar på grund av 
byggarbetsplatsen >0 0 0   1 

Olovlig passering av stoppsignal >0 0 0   0 
Brister i förfarandet för banarbete >5 2 0   4 
Trafikverkets säkerhetssamtal >3 2 0   0 
Uppkörning av växlar >2 1 0   2 
Övriga avvikelser i 
järnvägssäkerheten >10 3 0   2 
Summa avvikelser i 
järnvägssäkerheten 20 8 0 NRM 9 

Säkerhet och kvalitet Misslycka
nde Minimikrav Utmärkt Obs! Utfall 

Olycksfallsfrekvens 25 10 0 NRM 11,1 
MVR-mätning 85 93 98 NRM 96,5 
Säkerhetsstunder <30 50 100   150 
Säkerhetsobservationer <80 100 200   276 
Arbetsuppgiftens säkerhetsplaner <30 50 100   115 
Övervakning av arbetsförhet <100 250 400   414 
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Målet gällande säkerhetsavvikelser orsakade av arbetsplatsen, som var ett av nyckel-
målen, uppnåddes inte, eftersom 9 st. säkerhetsavvikelser registrerades under 
projektet. Vid olyckor och säkerhetsavvikelser analyserades orsakerna på ett hel-
täckande och ingående sätt med hjälp ett 5 * varför-verktyg.  
 
Av nyckelresultatmålen följdes även arbetssäkerhetsnivån upp med hjälp av veckovisa 
MVR-mätningar utförda av huvudgenomföraren. Dessa mätningar kalibrerades regel-
bundet. I fråga om MVR-mätningar uppnåddes målet, då genomsnittet var 96,5 %. 
Sammanlagt 7 st. olycksfall inträffade under genomförandefasen och olycksfalls-
frekvens var 11,1. Minimikravet i fråga om nivån på olycksfallsfrekvensen uppfylldes 
inte, och målet uppnåddes inte. 
 
Trots att resultatet i förhållande till det uppställda målet var nöjaktigt, var man till 
många delar nöjda inom projektet med skötseln av säkerhetsfrågor och reaktionerna 
på problem. Olycksfallen inträffade nära varandra under hösten 2016, vilket delvis 
kunde ha påverkat av trötthet och förlust av koncentration på grund av det höga 
arbetstempot.  
 
Användbarhet och störningsfrihet 

 
De viktigaste åtgärderna i projektet för att säkerställa tågtrafikens punktlighet var 
bland annat omsorgsfull planering och samordning av tidsplaner. Användbarheten 
och störningsfriheten mättes genom såväl person- som godstågtrafikens punktlighet.  
 
I fråga om hanteringen av störningar behandlades effekterna av störningarna på 
nyckelresultatområdena genom följande frågor: 

- Hör störningen till störningar orsakade av projektet 
- Övriga konsekvenser och ersättning av störningar (vem betalar) 
- Oplanerade hastighetsbegränsningar. Hur hanteras deras effekt på 

tågförseningar och störningsfrihet 
 
Projektets störningsfrihet följdes upp under hela projektets gång. Prestationen i fråga 
om persontrafiken eller godstrafiken var inte helt perfekt, men alliansen nådde ett 
utmärkt resultat för båda. Punktligheten i godstrafiken var 99,65 % och i person-
trafiken hela 99,96 %. Projektet var stort och resultatet kan anses vara exceptionellt 
bra i båda fallen. 
 
I fråga om arbetsluckor i godstrafiken fanns endast några överskridningar under 
hösten 2016 och beredskapen förbättrades med anledning av dem. Detta ledde till 
mycket lindriga störningar för tågtrafiken. När det gäller störningar var projektets 
resultat dock utmärkta i förhållande till vilket kontrollprojekt som helst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TTabell 6. Nyckelresultatmål och utfall (slutliga nyckelresultatmål inklusive ändringar i beställningsändring 2).
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Utfall 

9 st. 

96,5 

11,1 

99,96 

99,65 

Inga 
begräns-
ningar som 
beror på 
utfört 
arbete 

15.8.2017 

19.9.2017 

Prestationsnivå 

Utmärkt 
+100

0 

98 

0 

99,5 

99,5 

Inga 
begräns-
ningar som 
beror på 
utfört 
arbete 

15.8.2017 

19.9.2017 

Minimikrav 
0 

8 

93 

10 

97 

97 

En 
begräns-
ning som 
beror på 
utfört 
arbete 

15.10.017 

15.10.017 

Misslyckande 
-100

20 

85 

25 

90 

90 

Över 3 
begräns-
ningar som 
beror på 
utfört arbete 

31.12.2017 

31.12.2017 

Mätningssätt 

Anmälningar om 
avvikelser 

MVR-mätning 

Sjukfrånvaro över 1 
dygn per miljon 
arbetstimmar 
(Allianspersoner) 

Lyckad ankomst till 
stationen (under 5 
min. försenat) 

Lyckad ankomst till 
stationen (under 15 
min. försenat) 

Inga begränsningar 
som beror på utfört 
arbete får finnas på 
banavsnitten 

All dokumentation 
för byggfasen på 
banavsnittet är klar 

All teknisk 
dokumentation för 
byggfasen är klar 
och idrift-
tagningstillstånden 
har erhållits. 

Indikator för 
prestationsnivå 

Avvikelser i järnvägs-
säkerheten på grund av 
arbetsplatsen (st.) 
Arbetssäkerhetsnivå % 

Olycksfallsfrekvens 

Personfjärrtrafikens 
punktlighet (%) 

Godstrafikens punktlighet 
(%) 

Banavsnitten (JY–ÄKI och 
TPE–JY) har överlåtits för 
trafik 15.8.2017 

Delmottagningen av 
byggfasen Jyväskylä-
Äänekoski har genomförts 

Det tekniska mottagnings-
förfarandet för projektets 
byggfas har genomförts. 

Andel 

20 % 

40 % 

40 % 

20 % 

80 % 

50 % 

25 % 

25 % 

Allmän indikator 

Trafiksäkerhet 

Arbetssäkerhet 

Infrastrukturens 
funktion 

Överlåtelser för 
trafik 
genomförs i 
avtalat skick 
och enligt 
avtalad tidsplan 

Vikt 

30 % 

30 % 

40 % 

Alliansens mål 

Inom projektet sker 
inga avvikelser i 
trafiken eller 
arbetssäkerheten. 

Alliansens mål är att inte 
orsaka några störningar i 
tågtrafiken och att 
garantera att spåren kan 
användas under arbetet. 

Störningar som bygg-
platsen orsakar för 
trafiken minimeras. 

Projektet blir klart för 
trafik senast 15.8.2017.  

Banförbindelsen kan 
användas av fabriken, 
projektdokumentationen 
har överlåtits och 
tillstånd för idrifttagning 
har erhållits. 

Nyckel-
resultat-
område 

Trafik-och 
arbets-
säkerhet 

Använd-
barhet och 
störnings-
frihet 

Tidsplan 
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4.2  Målkostnadens utfall, realisering av 
risker och projektets innehåll 

Utfallet för den avslutade upphandlingsfasen var 1,18 miljoner euro och för 
utvecklingsfasen 6,56 miljoner euro. För genomförandefasen reserverades 65,86 
miljoner euro inklusive beställningsändring 1 och 2. Den slutliga kostnaden vid 
utgången av genomförandefasen var 68,98 miljoner euro. Kostnadsprognosen ökade 
under genomförandefasens gång från att ha legat nära målkostnadsnivån till en 
överskridning av målkostnaden med 2,15 miljoner euro. Serviceproducentens andel av 
överskridningen av målkostnaden var 1,07 miljoner euro och beställarens 1,07 
miljoner euro. 
 
Kostnadsöverskridningarna berodde till många delar för en alltför snävt budgeterad 
målkostnad och en otillräcklig riskreserv då omfattningen ökade från den 
ursprungliga uppskattningen. Den korta utvecklingsfasen räckte inte till för att föra 
planerna tillräckligt långt för att upprätta en pålitlig kostnadskalkyl och samtidigt 
överskattades planernas färdighetsgrad och synergifördelens mängd. Budgetramen 
som beställaren gett inkluderade alltför många åtgärder, vilket straffade sig som en 
kostnadsöverskridning. På banavsnittet Jyväskylä–Äänekoski kunde arbetena utföras 
på banavsnittet enligt projektplanen och de viktigaste ändringarna var förknippade 
med den utökade omfattningen av tunneln i Kangasvuori. Betydligt fler plan-
korsningar avlägsnades än i den ursprungliga planen och de förbättrades så att de 
bättre motsvarade Trafis föreskrifter och Trafikverkets anvisningar. Det kom in många 
klagomål från markägare om leveranser längs privata vägar och i stället för att 
avlägsna plankorsningar var man tvungen att förbättra dem så att de motsvarade 
anvisningarna och delvis förse dem med säkerhetsanordningar, vilket för sin del 
ökade kostnaderna då plankorsningarna i målkostnaden hade beräknats att bli 
avlägsnade. På övriga banavsnitt kunde arbetena utföras i enlighet med 
projektplanen, och de största ökningarna av omfattningen följde av förhållandena i 
Lahdenvuori och Paasivuori, vilka avvek från planerna för tunnelarbeten. De synergi-
mål som budgeterats i målkostnaden realiserades i stor utsträckning inte. Den hårda 
tidspressen och brådskan påverkade bland annat att färre mindre samordnings-
fördelar hittades än väntat. 
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Tabell 7. Kostnadsutfall. 
 
Toteutusvaiheen rakentamisen korvattavien kustannusten koontitaulukko (mukana TAS valmistelutyöt)

Laskenta Tavoite Toteutunut Jäljellä
€ € € (vrt. tavoite)

JOHTO JA YLEISKUSTANNUKSET
Johto 4 805 424 4 689 529 2 434 529 2 255 000
Matkat ja majoitukset 3 107 866 3 030 127 4 238 749 -1 208 622
Mittaus 783 680 764 706 673 640 91 066

PÄÄLLYSRAKENNETYÖT
Päällys TPE-JY, Linja- ja tunneliosuus 2 206 231 2 206 231 1 712 801 493 430
Päällys JY-ÄKI, Linja- ja tunneliosuus 6 151 422 5 982 579 6 656 486 -673 907
Päällys JY-ÄKI, Ratapihat 2 282 691 2 219 926 1 925 515 294 411
Päällys TPE-ÄKI, Sepeli 2 905 950 2 833 356 3 067 355 -233 999

TURVALAITETYÖT
Turva TPE-JY 4 143 089 4 085 913 4 248 395 -162 482
Turva JY-ÄKI Linjaosuus 1 806 223 1 756 559 1 513 327 243 232
Turva JY-ÄKI Ratapihat 3 705 137 3 603 260 3 287 385 315 875

SÄHKÖ- JA VAHVAVIRTATYÖT
Sähkö TPE-ÄKI Linjaosuus ja tunnelit 1 913 568 1 868 165 1 610 987 257 178
Sähkö JY-ÄKI Ratapihat 487 613 474 206 415 953 58 253

ALUSRAKENNE- JA KUIVATUSTYÖT
Maa Alusrakenteet 1 556 499 1 513 701 1 336 336 177 365
Maa Rummut 966 961 940 373 990 381 -50 008
Maa Salaojat ja avo-ojat 423 254 411 616 643 326 -231 710

KALLIO- JA TUNNELITYÖT
Tunnelit TPE-JY, Lahdenvuori ja Paasivuori 1 316 514 1 316 514 1 682 860 -366 346
Tunnelit JY-ÄKI, Kangasvuori 3 617 648 3 518 177 5 282 546 -1 764 369
Kallioleikkaukset JY-ÄKI 535 161 520 446 922 835 -402 389

SILTATYÖT
Silta Vihtiälän kannenvaihto 2 063 741 2 006 996 2 376 416 -369 420
Silta Muut siltatyöt 1 032 444 1 006 980 1 348 181 -341 201

MUUT RAKENTEET
Tasoristeykset ja muut rakenteet 2 804 060 2 740 828 3 631 441 -890 613

PALVELUNTUOTTAJAN TYÖT YHTEENSÄ 48 615 175 47 490 190 49 999 444 -2 509 254  
 
 
De mest betydande kostnadsöverskridningarna i förhållande till den målkostnad som 
fastställdes i slutet av utvecklingsfasen beskrivs nedan i tabell 8 och kostnads-
besparingarna i tabell 9. 
 
Tabell 8. De största kostnadsöverskridningarna 
 

Arbeten i enlighet med 

projektplanen 

Kostnads-

över-

skridning 

Förklaring och inverkan 

Planering 0,68 M € Betydande ökning av den planerade 
omfattningen. 

Resor och inkvartering 1,21 M € Uppskattningen baserad på den 
genomsnittliga resursvolymen höll inte. 
På grund av genomförandet av tidsplanen 
användes mer resurser. Även 
bilkostnaderna överskred uppskattningen 
rejält 

 
Överbyggnadsarbeten 

JY–ÄKI 

0,67 M € Hjälp-och slutbehandlingsarbeten var inte 
effektivt organiserade och utfördes i delar 
på grund av totaltidsplanens tryck i dåliga 
arbetsluckor 

Överbyggnadsmaterial 

TRE–ÄKI (makadam) 

0,23 M € Makadamåtgången var större än 
uppskattat 
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Täckdiken och öppna 

diken 

0,23 M € Betydande ökning av den planerade 
omfattningen. Under genomförandefasen 
konstaterades två större objekt utanför 
kostnadskalkylen (på bangårdarna i 
Äänekoski och Suolahti), där det upp-
täcktes att de befintliga dräneringarna 
inte fungerar. 

Tunnelarbeten i 

Lahdenvuori och 

Paasivuori 

0,37 M € Reparationen av bergytor måste utföras 
med hjälp av entreprenörer som 
debiterade arbetet per timme med stöd av 
egna hjälparbeten och arbetsledning. Den 
planerade arbetseffektiviteten uppnåddes 
inte vid förnyelsen av bottendränering i 
tunnlarna. 

Tunnelarbeten i 

Kangasvuori  

1,76 M € Dräneringsbehov i tunnelns under-
byggnad (kanalschaktningsbehov 1,3 km) 
och injekteringsvolymen ökade betydligt 
jämfört med det planerade. Planerna var 
delvis bristfälliga och kostnadskalkylen 
var överoptimistisk. Bland annat hade 
schaktningen av tunnelns bottenschakt 
inte tagits med i planerna. Dessutom 
fanns det utmaningar i konkurrens-
utsättningen av underleveranser och 
samordningen av arbeten inom olika 
teknikslag. 

Bergskärningar JY–ÄKI 0,40 M € Betydande ökning omfattningen (volym) 
från det planerade och krävande 
marknadsläge. 

Broarbeten 0,71 M € Bristerna i planerna för byte av däcket på 
Vihtiälä bro, överskridning på 0,37 M och 
utmaningar i planerna för andra bro-
arbeten (ändringar, förseningar) och 
påföljande utmaningar som ändringar i 
arbetsordningen, tomgång och onödigt 
arbete.  

Plankorsningar   0,89 M € Betydande ökning av den planerade 
omfattningen. Leveranserna längs privata 
vägar var inte gynnsamma. Övriga 
konstruktioner inte hade beaktats i 
tillräcklig utsträckning i kostnadskalkylen 
(bl.a. borttagning av träd). Arbeten som 
ursprungligen hörde till en separat 
upphandling om elektrifiering överfördes 
till denna littera (installation av fästen på 
elbanekonstruktioner i Kangasvuori 
tunnel, värde ca 0,3 M€) 
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Tabell 9. De viktigaste kostnadsbesparingarna. 
 

Arbeten i enlighet med 

projektplanen 

Kostnadsun

der-

skridning 

Förklaring och inverkan 

Ledning och förvaltning 2,26 M € Sammanslagning av ansvarsområden 
och rationalisering av organisationen, 
anlitande av utomstående experter. 
 
Beräknade kostnader för garantifasen 
(0,4 M €) överfördes till en egen littera. 

Skyddsanordnings-

arbeten 

0,40 M € Lyckade lösningar för genomförande och 
effektivt genomförande av arbeten samt 
lyckade upphandlingar ledde till 
besparingar på 0,24 M € på linjeavsnittet 
JY–ÄKI och 0,32 M € på bangårdarna. På 
avsnittet TPE–JY uppstod en över-
skridning på 0,16 M på grund av 
besvärliga arbetsluckor. 

Överbyggnadsarbeten 

TPE–JY och JY–ÄKI 

0,49 M € Besparingar nåddes på överbyggnads-
arbeten på avsnittet Kangasvuori–Ääne-
koski med hjälp av effektiv arbets-
planering och mindre massavolymer. 
Arbetet utfördes i form av en serie och 
såväl planeringen som genomförandet 
kunde centraliseras, vilket ledde till 
betydande effektivitetsfördelar 

Överbyggnad JY–ÄKI, 
bangårdar 

0,29 M€ Bangårdsspåren kunde bytas delvis med 
två parallella spår åt gången och man 
kunde byta ut flera gamla växlar åt 
gången, vilket ökade arbetseffektiviteten 

El- och starkströms-

arbeten 

0,26 M € Lyckade genomförandelösningar och 
effektivt utförande av arbetet samt 
sammanslagning av arbetsmoment som 
utförs samtidigt. 

 
 
Under byggfasen realiserades fler risker än vad som förutsetts. Dessa hade en 
höjande effekt på projektkostnaderna och ställde utmaningar för att tidsplanen skulle 
hålla. Den riskreserv som beräknats i målkostnaden var för liten. 
 
De största riskerna och möjligheterna inom projektet betonades för mycket kring 
tunnelbyggande. Den största risken realiserades vid tunneln i Kangasvuori, där 
realiseringen av risken orsakade kostnader på närmare 1,8 miljoner euro. Upp-
skattningarna om massavolym var för låga och dröjsmålet av täckdikningsarbeten 
hindrade att överbyggnadsarbetena kunde utföras enligt tidsplan. Uppskattningarna 
om utförande av arbetet var orealistiska och det framkom överraskningar under 
arbetet trots att tunneln hade blivit skannad med laser. De största problemen låg 
under överbyggnaden och syntes inte i skanningen. Injekteringsvolymerna blev 3–4 
gånger större och vid torrläggningen av bottnarna framkom schaktningsbehov längs 
nästan hela sträckan. Problemen orsakade av dröjsmål i täckdikesarbetena i Kangas-
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vuori tunnel kunde minskas genom att överbyggnadsarbetena relaterade till tunneln 
flyttades från hösten 2016 till våren 2017. Informationen om Kangasvuori tunnel 
underlättade planeringen av tunnelarbeten för 2017 års arbetsperiod och identifiering 
av tillhörande risker och möjligheter. En tidig vinter, som också hade identifierats 
som en betydande risk, flyttade utförandet av vissa arbeten till våren och ökade 
riskerna för att den snäva tidsplanen inte skulle hålla. Som realiserade risker 
upptäcktes dessutom utmaningar gällande samordningen som man reagerade på 
genom att hålla samordningsmöten varje vecka. Gällande Kangasvuori tunnel började 
man hålla egna veckovisa samordningsmöten för att förbättra arbetseffekten i 
tunneln. 
 
Utvärderingsgruppen för kostnadseffektivitet bestående av serviceproducenten, 
beställaren och utomstående kostnadsexperter utförde en oberoende utvärdering av 
projektets kostnadseffektivitet som en helhet. Utvärderingen av effektiviteten 
baserade sig på det arbetsinnehåll och den volym som utförts inom projektet granskat 
ur tre perspektiv. 
 
Perspektiven för utvärdering av kostnadseffektiviteten var: 

- Serviceproducentens kostnadsrapport (projektets efterkalkyl och prisutfall 
baserade på mängder för hela projektet på nivån för huvudarbetsmoment) 

- Kontrollkalkyl (kostnadskalkyl med samma volymer men genomfört med en 
annan projektform: HE PG) 

- Fore-kalkyl (kostnadskalkyl med realiserade volymer) 
 
Vid en jämförelse av totalkostnaderna inklusive alla variabler och antaganden 
utvärderade utvärderingsgruppen för kostnadseffektivitet att projektets utfall (91,10 
miljoner euro) är kalkylmässigt något större än kontrollprojektet (90,53 miljoner euro, 
medan Fore-kalkylen (85,04 miljoner euro) är klart billigast. Om kalkylen beaktar 
endast de helheter där jämförelsen nådde enhetsprisnivån, skulle utfallet (46,43 
miljoner euro) vara billigare än kontrollprojektet (50,53 miljoner euro), men Fore 
(41,03 miljoner euro) skulle fortfarande vara det billigaste. I utvärderingen gäller det 
att observera att de jämförda materialen innehåller många antaganden och detaljer 
som inte har beaktats. Utvärderingsgruppen konstaterar att alliansens kostnadsutfall 
som helhet betraktat kan anses stämma överens med marknadspriset, och följaktligen 
nådde alliansen inte det mål som det ställt upp för sig själv om betydande kostnads-
besparingar. De under utvecklingsfasen tänkta synergifördelarna realiserades delvis 
inte och således nåddes inte målkostnaden som medvetet och motiverat hade ställts 
upp som strikt. 
 
Utlåtandet av utvärderingsgruppen för kostnadseffektivitet konstaterar att inga 
betydande besparingsobjekt eller genomförandesätt och arbetsmetoder som är avse-
värt billigare än marknadspriset och som skulle kunna anses ha föranletts direkt av 
alliansmodellen nåddes inom projektet. Effekterna av den exceptionellt strikta tids-
planen på kostnadseffektiviteten är i praktiken omöjliga att beakta och utvärderings-
gruppen för kostnadseffektivitet konstaterar att alliansens främsta förtjänst kan anses 
vara att projektet genomfördes inom tidsplan, något som skulle ha varit mycket 
krävande eller till och med omöjligt med andra upphandlingsformer. 
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4.3  Förverkligade idéer och innovationer 

Idéer identifierades i rätt stor utsträckning, men det gick inte att införa dem i 
praktiken eller att dokumentera dem. Av de idéer som identifierades under utveck-
lingsfasen prioriterades och förverkligades endast en liten del. En fortsatt förädling 
och systematiskt införande av idéer saknades och det fanns inga tydliga rutiner eller 
ansvar för att införa dem till produktion. Utmaningarna med införandet av innova-
tioner förklaras även av att man med att skapa idéer eftersträvade mycket stora 
kostnadsfördelar och en del av de identifierade idéerna var orealistiska när det gäller 
genomförbarhet.  
 
Målet om att ändra attityderna i en mer innovativ riktning utföll måttligt. Uppkomsten 
av innovationer var till många delar slumpmässig, med undantag för innovationsverk-
städer. Under genomförandefasen vidtogs förbättringsåtgärder i innovationsverksam-
heten så att den infördes som en del av riskhanteringsprocessen. Detta visade sig 
vara en bra lösning eftersom identifieringen av risker och idéer var processer som 
stöder varandra. Under genomförandefasen anordnades även innovationsverkstäder. 
Iterationer och revisionsplanering för planerna för genomförandefasen blev rätt få på 
grund av projektets mycket snäva tidsplan. Innovationsverksamheten var med 
undantag för innovationsverkstäderna i regel koncentrerad på utveckling av 
arbetstekniker under genomförandefasen. Från terrängen kom dessutom dagligen 
små innovationer gällande arbetstekniken, vilka dock inte dokumenterades. Största 
delen av innovationerna uppstod dock utanför verkstäderna. Innovationsverkstäderna 
utvecklade många goda idéer och innovationer (de 19 mest betydande idéerna hade 
ett värde på 1,4 miljoner euro). Det praktiska införandet av innovationer som skapats 
under genomförandefasen fördröjdes eller stördes bland annat av att nästan alla 
beslut krävde ett beslut av någon annan än projektet. Till exempel kunde förstörda 
markmassor från tunnlarna inte placeras tillbaka i bankonstruktionerna på grund av 
utmaningar i erhållande av tillstånd. Utvärderingen av innovationernas kostnads- och 
tidsfördelar gjordes genom att skapa tabeller om innovationerna och deras effekter i 
projektets projektbank. Innovationernas övergripande fördelar anges i tabell 9 nedan. 
 
Tabell 10.  Planeringslösningar som säkerställde uppnåendet av beställarens mål.  

Färgerna i tabellen hänvisar till målområdena för beställarens mål  
enligt följande: 

 

 Är ekonomiskt lönsam 

 Förbättrar tidsplanens pålitlighet eller förkortar genomloppstiden 

 Förbättrar störningsfrihet eller förkortar arbetsluckor 

 Förbättrar säkerheten 

 Förbättrar kvaliteten 
 

 Innovation/Åtgärd Inverkan 

 Bron i Kuusaankoski behöver inte utvidgas.  Kostnadsbesparing 
400 000 €. 

 Oljetransformatorer flyttas inte ut från tunnlarna 
och ersätts inte med torra transformatorer. Gamla 
matar- och uppvärmningskablar bevaras till 
behövliga delar samt nya kablar av HF-typ 
används i kabelkanalerna. 

Kostnadsbesparing för HF-
kablar 250 000 € (genom-
förs delvis, besparingar i 
materialkostnaderna) 



50 
 

 Genomförande av belysning i Äänekoski med 
SpNa-lampor. 

Belysningen genomförs 
med SpNa-lampor, 
kostnadsbesparing 120 000 
€.  

 Installation av tjälisolering under ballasten, till 
skillnad från Rato 

Betydande besparing i 
kostnader och tidsplan 

 Optimering av spårmakadam enligt objekt Kostnadsbesparingar 

 Byggande av mynningskonstruktioner i tunnlarna 
med elementstruktur under totaluppehåll 

Betydande besparing i 
kostnader och tidsplan 
jämfört med platsgjuten 
konstruktion 

 Dragning av uppvärmningskablar i samband med 
installation av täckdikesrör 

Besparing i tidsplan och 
kostnader 

 Optimering av tunnlarnas dräneringsdjup Besparing i tidsplan och 
kostnader 

 Effektivt utförande av överbyggnadsarbeten på 
bangårdar i stora "paket" t.ex. parallella rälsar 
eller hela växelgatan 

Besparing i tidsplan och 
kostnader 

 Utarbetande av en takttidsplan för totaluppehållet 
för att säkerställa genomloppet av arbeten 

Besparing i tidsplan och 
kostnader. Säkerställande 
av totaluppehållets genom-
loppstid. 

 Anordnande av ett längre totaluppehåll på 
avsnittet Jy–Äki under kartongfabrikens drift-
stopp och schemaläggning av svårare arbets-
moment till denna tid 

Kostnadsbesparingar och 
säkerställande av att tids-
planen följs 

 Sållning av ballasten i stället för massabyte i 
tunnlarna i Lahdenvuori och Paasivuori 

Mindre åtgång av spår-
makadam och förstörda 
markmassor. Besparing i 
tidsplan och kostnader 

 Utrustande av sprutbetongmateriel med rälshjul. Eget rälsmateriel har införts 
i arbetsmomentet. Delvis 
genomfört. Besparingar i 
tidsplanen. 

 Flera innovationer gällande rutiner och processen 
för tidsplanering 

Effektivisering av tids-
planering 

 Flera innovationer med anknytning till fas-
indelningen av arbetet 

Besparingar i tidsplanen 
och bättre tillförlitlighet i 
tidsplanen 

 Modulschemaläggning och resursallokering för 
tunnelarbeten  

Preciserad tidsplan 

 Uppdelning av arbeten i Kangasvuori tunnel  Större utbud, riskspridning. 
Snabbare tidsplan. 

 Förnyande av överbyggnaden på avsnittet Jy–Äki 
genom grävning. 
 

Kostnadseffektivare och 
snabbare genomloppstid. 

 Förankring av spårledningen i Jämsänkoski–
Jyväskylä-tunnlarna på arbetsområdets gränser. 
Mindre rivning. Genomförs i Lahdenvuori tunnel 

Påskyndar arbeten under 
totaluppehållet 
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 På avsnittet Jy–Äki utförs alla arbeten i dagskift 
eller under långa veckoslutsuppehåll  

Besparingar i arbets-
kostnader och förbättring 
av arbetssäkerheten 

 Användning av Infrakit vid lokalisering Underlättar arbetet 
 Passerkontroll med ”trisstavla” i tunneln Säkerheten förbättras  
 Säkerhetsplanering för arbetsobjekt (även 

”små”). Även säkerhetsobservationer om dessa. 
Säkerhetsplanering utförs även för små arbets-
moment i form av AKS- och AS-planer. 
 

Säkerheten förbättras 

 Flera innovationer i anslutning till mätning av 
verksamheten 

Kvaliteten förbättras 

 Innovationer i anslutning till maskinstyrnings-
modeller 

Kvaliteten förbättras 

 En anordning som skjuts på rälsen och som har en 
schablon för att identifiera bergytorna i normal-
sektionen för fria rummet i tunneln i Kangasvuori. 

Kvaliteten förbättras 

 Användning av gammalt fackverk vid utvidgning, 
det gamla fackverket utvidgas så att elbanans 
konstruktioner ryms i Paatelanlahti bro. 

Bättre kvalitet och 
kostnadseffektivitet 

 Projektets utredning ekvivalent konicitet Ett avgörande med riks-
omfattande betydelse som 
också kan användas i andra 
projekt. 

 Bättre fördelningsanordning för sliprar och 
installation sliprar genom maskinstyrning 

Kvalitet, tidsplan 

 
Även om inte särdeles många nya tekniker eller lösningar kunde utvecklas, upp-
nåddes dock betydande besparingar genom att bland annat effektivisera processen 
och förkorta genomloppstiderna.  
 

4.4  Lärdomar från genomförandefasen och 
utvecklingsområden 

Arbetsprestationer 
I överbyggnadsarbeten nåddes betydande besparingar genom att effektivisera 
arbetet. I överbyggnadsarbeten på avsnittet Jyväskylä–Kangasvuori uppnåddes en 
kostnadsfördel genom att tillämpa ny teknik. Till exempel finslipades verksamheten 
vid överbyggnadens linjearbete som en process till en god nivå på en sträcka på 40 
km. Linjearbetena för överbyggnaden kunde föras framåt i avsnitt på 600 m. Till en 
början tog sträckan på 600 m 10 timmar och i slutet kunde arbetsluckan minskas till 8 
timmar. I förhållande till kontrollprojekt kan resultaten anses vara goda.  
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Tabell 11. Effekten av arbetsprestationerna i förhållande till kontrollprojekt  

Arbetsmoment Genomsnittlig 

arbetsprestation 

under 8 h arbets-

skift (allians) 

Genomsnittlig 

arbetsprestation 

under 8 h arbets-

skift (kontroll-

projekt) 

Enhet 

Byte av överbyggnad 

med grävmetod 

566 525*** Rd-m/tv 

Sållning av ballast 424 392* Rd-m/tv 

Rälsbyte 827 601** Rd-m/tv 

Svetsning till 

fortlöpande 

727 752* Rd-m/tv 

* Lielax–Kumo-alliansprojektet (Källa: Värde för pengarna-rapport) 
* Lielax–Kumo-alliansprojektet. (Källa: Värde för pengarna-rapport) OBS! Fästmetoden för rälen är olika i 
kontrollprojektet. 
***Vaala-Kivesjärvi PRU 2 år 2015. (Källa: VR Track Oy) OBS! Kontrollprojektets bana är elektrifierad (men 
å andra sidan 1,5–2 h längre trafikuppehåll). 

 
Vid överbyggnadsarbeten underskreds kostnadsmålet tydligt på linjeavsnittet 
Tammerfors–Jyväskylä, men på avsnittet Jyväskylä–Äänekoski överskreds kostnader-
na emellertid tydligt, även om kostnadskalkylen som bäst låg långt under 
uppskattningen, men ökade tydligt i slutet när konstruktionens färdighetsgrad över-
skattades. Trots att det stora arbetet med att byta överbyggnaden avancerade 
systematiskt och förlöpte väl, ökade materialinsamling och efterstödskonstruktion-
erna den förutsedda kostnadsunderskridningen till en kostnadsöverskridning (hjälp-
arbeten måste utföras under dåliga tider då man måste väja för andra och resurser 
fördes ständigt till arbeten med större prioritet). Hjälparbeten kunde inte utföras i 
samband med överbyggnadsarbetet med principen ”klart på en gång”. Även 
makadamåtgången var större än uppskattat, vilket för sin del ökade kostnaderna för 
överbyggnadsarbeten. 
 
Effektiviteten i skyddsanordningsarbeten var god och kostnadsmålet underskreds. 
Antalet plankorsningsarbeten ökade från utvecklingsfasen, men kunde dock 
genomföras förhållandevis effektivt. Vissa besparingar i mätkostnader kunde uppnås 
genom att använda en maskinstyrnings-/datamodell. El- och starkströmsarbeten 
samt skyddsanordningsarbeten kunde utföras parallellt, vilket förbättrade genom-
loppstiden och kostnadseffektiviteten.  
 
Bergtekniska arbeten i snäva luckor i tidsplanen höjde kostnaderna. De största 
problemen var förknippade med arbetena i Kangasvuori tunnel, där arbetsmängden 
ökade betydligt med bland annat injektering och schaktning. Utöver den oförutsedda 
ökningen av arbetsmängden var tunnelarbetena även förknippade med utmaningar i 
samordningen. Arbeten i Kangasvuori tunnel satte tryck på projektets målkostnad och 
tidsplan. Tunnelarbetena utfördes också i övrigt på tidsplanens villkor och under 
totaluppehållet krävde tunnelarbetena en noggrann fasindelning av arbetet samt mer 
resurser än planerat, vilket för sin del ökade kostnaderna. Kostnadskalkylen för 
tunnelarbetena var även mycket strikt beroende på bl.a. att inga anbud hade kommit 
in när kostnadskalkylen utarbetades och uppskattningen blev alltför optimistisk. 
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Omfattningen av broarbetena i Vihtiälä var större än väntat och kostnadsmålet 
nåddes inte. På grund av de bristfälliga planerna saknade kostnadskalkylen volymer 
(kalkylen upprättades utan volymer) och utarbetades därför med bristfälliga upp-
gifter. Vihtiälä inkluderades i projektet alldeles i slutet av utvecklingsfasen utanför 
ursprungliga korg 1. Någon egentlig planering utgående från riktiga utgångsuppgifter 
hann aldrig göras och således inte heller någon kostnadskalkylering, och i fråga om 
Vihtiälä gick man vidare med en kostnadskalkyl som inte beaktade konstruktioner 
under arbetet, som en omfartsväg och trafikarrangemang och stödkonstruktioner 
under arbetet i tillräcklig omfattning. Som helhet betraktat lyckades genomförandet 
emellertid väl. I övriga broarbeten låg planerna på en god nivå, men överraskningar 
som hittades i terrängen ökade kostnaderna. 
 
Innovationsverksamhet och kvalitetskontroll  
 
Alliansens personal uppmuntrades systematiskt till att skapa idéer och innovationer 
för att finna kostnadseffektiva lösningar med hjälp av bland annat snabbpriser för 
innovation. Tidsplanen ställde dock stort tryck på att arbetet skulle avancera, vilket 
var en viktig orsak till att jämförelsen av alternativa lösningar och utvecklingen och 
genomförandet av nya lösningar blev mindre än väntat, då stora frågor måste låsas 
för att säkerställa tidsplanen. Potentiella innovationer identifierades betydligt mer än 
vad som kunde vidareutvecklas vidare eller verkställas. Innovationsverksamheten 
skulle ha varit effektivare effektivare, om det hade funnits en planeringsschablon och 
om man först senare hade funderat på bättre lösningar utifrån beställarens mål 
systematiskt i det dagliga arbetet. Nu saknades det konkreta i idéerna och för-
verkligandet saknades i många avseenden. Under genomförandefasen identifierades 
dock många mindre innovationer som möjliggjorde kostnadsbesparingar eller 
förbättrade kvaliteten eller tidsplanen. På arbetsplatsen uppkom flera mindre för-
bättringar av arbetstekniker, vilka dock inte dokumenterades. 
 
Kvalitetskontrollen fokuserade i början av genomförandefasen alltför mycket på 
administration av dokumentationen, och dokumenteringen av kvalitetsavvikelser 
lyckades inte på önskat sätt. Som en central utvecklingsåtgärd inom kvalitets-
kontrollen började man i slutet av 2016 satsa allt mer på egentillsyn, något som borde 
ha påbörjats redan i ett tidigare skede. Kvalitetskontrollen överfördes under genom-
förandefasen från arbetsgruppsnivå till att lyda under säkerhets- och idrifttagnings-
arbetsgruppen. I slutet av genomförandefasen fungerade processen väl och idrift-
tagningstillstånden färdigställdes inom tidsplan och på en högklassig nivå. 
 
Val av planerings- och genomförandelösningar och kostnadskontroll 
 
Beställarens mål och kostnadsuppföljningsinformationen styrde planeringen och 
valet av genomförandelösningar rätt väl under genomförandefasen. Vid valet av 
planerings- och genomförandelösningar speglades olika alternativ mot beställarens 
mål. Detta var dock inte alltid tillräckligt systematiskt eller väl dokumenterat, utan 
baserade sig på expertisen och erfarenheten hos alliansens anställda. Vid jämförelsen 
av alternativ användes ett erfarenhetsbaserat, diskuterande valsätt och godkännande 
i stor utsträckning. De viktigaste frågorna behandlades i projektgruppen. Nyckel-
resultatindikatorerna styrde verksamheten i rätt riktning och projektets kan anses ha 
förverkligat beställarens mål utmärkt, med undantag för att kostnaderna överskreds 
och att säkerhetsmålen inte uppnåddes. 
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Vid förutseende av kostnader kunde man ständigt precisera uppskattningen och följa 
utvecklingen utifrån slutförda åtgärder. Utfallsinformationen kunde utnyttjas för att 
förutspå framtiden och prognoserna kunde preciseras enligt hur arbetet och planerna 
framskred. Kostnaderna styrde även besluten om planering och genomförande, efter-
som åtgärder vidtogs enligt dessa för att uppnå besparingar inom olika delområden. 
Någon särdeles omfattande jämförelse av planeringsalternativ t.ex. i fråga om 
livscykelkostnader eller kvalitetseffekter hann dock inte göras på grund av den snäva 
tidsplanen. Kostnadsuppföljningen var heltäckande och utfördes i realtid, och 
informationen om kostnaderna förmedlades väl inom projektgruppen. Målkostnaden 
ställdes upp lite för optimistiskt och beloppet på riskreserven som den inkluderade 
var otillräckligt. På motsvarande sätt överskattades mängden synergifördelar. 
 
Hantering av tidsplanen 
 
För att den mycket strikta tidsplanen för projektet skulle hålla krävdes en effektiv 
hantering av tidsplaner. Betydelsen av att tidsplanen uppfylldes och dess krav 
identifierades redan under utvecklingsfasen som en viktig faktor för att projektet ska 
lyckas. Stora satsningar gjordes på hantering av tidsplanen i projektet och för 
uppföljning användes traditionella verktyg som stödjer allmän planering av tidsplaner 
och visuella metoder (PlanMan), som cykeltidsplanering och planering av veckotids-
planer samt takttidskonceptet för tidskritiska tunnelarbeten. De banavsnittsansvariga 
och APG var nöjda med Last Planner-systemet, men en del av projektorganisationen 
upplevde att rutinerna för hantering av tidsplanen som helhet var onödigt tunga. 
Projektorganisationen kunde engageras i hanteringen av tidsplanen på ett 
omfattande och regelbundet sätt, men arbetet med tidsplanen tog tid från andra 
aktiviteter. I samband med organisationsändringen vid årsskiftet 2016–17 ratio-
naliserades hanteringen av tidsplanen genom att bearbeta verksamhetssätten inom 
tidsplanering och produktionsplanering i en smidigare riktning och genom att 
tydliggöra veckorutinen ytterligare. Slutresultaten talar dock för sig och uppnåendet 
av ett mycket strikt tidsmål är ett bevis på en lyckad hantering av tidsplanen. En 
lyckad hantering av tidsplanen skapade värdet för pengarna även genom att möjlig-
göra flexibilitet vid fasindelningen och schemaläggningen av åtgärder. Genom 
ändringar i fasindelningen kunde tidsfördelar uppnås och dröjsmål på grund av 
problem kunde lappas. Beslut om överföring av resurser till andra uppgifter och 
ändringar i arbetsordningen kunde göras smidigt och snabbt. Man kunde reagera på 
ändringsbehov smidigt med hjälp av den exakta tidsplanen.  De knappa planerings-
resurserna för och den snäva tidsplanen orsakade utmaningar hos vissa planerings-
företag, som planeringen av bro-, plankorsnings- och starkströmsplanering. Över lag 
lyckades man även väl med styrningen av tidsplanen för planering. 
 
Resursallokering och underleverans 
 
Planeringsresurserna upplevdes tidvis vara för få för ett genomförande i en så här 
snäv tidsplan. Även med tanke på bland annat tillgången på resurser för tunnel-
arbeten orsakades utmaningar av andra stora infrastrukturprojekt som pågick sam-
tidigt. Till exempel hösten 2016 rådde det brist på rälsgående grävmaskiner. Det var 
besvärligt att hitta kunniga förare av rälsgående grävmaskiner, vilket fördröjde bland 
annat avancemanget för slutförande av slänten. När man fick fler maskiner var det 
redan vinter och man var tvungen att avbryta arbetet. 
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Av underleverantörerna krävdes i huvudsak samma saker som av anställda på VR 
Track. Det fanns dock i regel vissa skillnader mellan de olika parternas verksamhets-
kulturer, och därför var man tvungen att utbilda underleverantörer i projektets säker-
hetsrutiner och gemensamma spelregler.  
 
Under en stor del av genomförandefasen var den totala styrkan i projektet över 200 
personer och det fanns många underleverantörer på arbetsplatsen. Detta ställde krav 
på en effektiv samordning av arbeten, kommunikation om gemensamma mål och 
påverkan av underleverantörernas verksamhetskultur.  
 
Underleverantörernas incitamentssystem upplevdes styra de underleverantörer som 
omfattades av det på ett bra sätt. I fråga om andra underleverantörer har verksamhet 
däremot i stor utsträckning fortskridit på sedvanligt sätt. Upphandlingen genom-
fördes i stor utsträckning med hjälp av en traditionell konkurrensutsättning och 
underleverantörerna kopplades inte till de gemensamma målen och engagerades inte 
heller i dem. De som ansvarade för teknikslagens avtalsfrågor och upphandling 
skaffade de behövliga underleveranserna. Underleveranser som omfattade entre-
prenad- och personarbetsinsatser skaffades på basis av YSE. I dessa entreprenader 
lyckades inte förankringen av alliansens verksamhetssätt och atmosfär särskilt väl. På 
arbetsplatsen upplevde underentreprenörens arbetstagare nästan att de arbetade 
som i vilket annat banprojekt som helst.  
 
Organisering och arbetsmetoder 
 
Samverkan mellan beställaren och serviceproducenterna ansågs vara en av allians-
modellens fördelar, och man lyckades rimligt med detta trots utmaningarna i början. 
Överlappande planering och byggande, integration och flexibilitet syntes även 
särskilt i projektgruppens verksamhet, och således kan de fördelar som eftersträvades 
med alliansmodellen konstateras ha realiserats till största delen.  
 
I början av genomförandefasen rådde oklarhet gällande organiseringen och personer-
nas roller och i processen fanns överlappande funktioner. Organisationen svarade på 
utmaningarna och under genomförandefasen gjordes stora ändringar genom 
rationalisering av organisationen och särskilt genom att ändra organisationen från en 
teknikslagsorganisation till en banavsnittsorganisation. Ändringarna stödde 
alliansens verksamhet och de svarade väl mot utmaningarna i startskedet och 
skapade förutsättningar för att genomförandefasen skulle lyckas. Att centrala 
personer byttes orsakade också utmaningar tidvis. Beställarens styrning upplevdes 
inte alltid vara tillräcklig, och därför skulle ett mer aktivt deltagande från beställarens 
sida i projektgruppen ha önskats för att påskynda beslutsprocessen. Detta var en 
nackdel särskilt under utvecklingsfasen då projektets innehåll prioriterades. Att 
beställaren inte deltog aktivt upplevdes emellertid inte störa planeringsarbetet under 
genomförandefasen, eftersom serviceproducenten hade rätt fria händer att ta fram 
planer. Vissa utmaningar gällande godkännande av beslut i anslutning till genom-
förandelösningar förekom dock på grund av beställarens knappa närvaro bl.a. i fråga 
om beslutsfattande. Beställarens deltagande förbättrades dock i slutet av genom-
förandefasen. 
 
Alliansledningen och Big Room-verksamheten stödde projektets framgång bland 
annat tack vare bättre information och samordning av arbeten. Big Room-verksam-
heten och arbete i gemensamma lokaler utnyttjades i hög grad och genom styrning i 
projektet. Verkstäderna var handledda och förberedda på förhand och visuella 
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metoder utnyttjades vid dem. På verkstäderna godkändes färdiga förslag i allmänhet, 
och under dem diskuterades inte alternativa lösningar ytterligare.  Vid beredningen 
och organiseringen av verkstadsevenemangen samt vid dokumentationen av 
resultaten fanns det dock utrymme för utveckling och utvecklingen utfördes också 
genom att införa förberedande möten för verkstäderna. I slutet av genomförandefasen 
var verkstäderna och mötena väl förberedda och effektiva. Veckorutinen är en 
fungerande och effektiv lösning för att tydliggöra verksamheten. Med tanke på 
beslutsprocessen i projektet och jämförelsen av alternativ var det bra att alla 
nyckelpersoner regelbundet var närvarande mellan tisdag och torsdag. Gemensam tid 
kunde ordnas för verkstadsarbete och öppen diskussion. Layouten i Big Room 
fungerade väl med hänsyn till projektets krav. Utöver lokaler för självständigt arbete 
fanns även möteslokaler tillgängliga. Rumsdörrarna hölls öppna, vilket möjliggjorde 
ett snabbt och aktuellt informationsutbyte även om spontana ämnen. 
 
Under genomförandefasen ändrades projektorganisationen för att bättra passa de 
krav som projektet medförde. Ändringarna krävde dock anpassning, och därutöver 
skapade omändringen av veckorutiner och arbetsgrupper mindre utmaningar i att 
tillägna sig verksamhetssätten och rytmerna. De verktyg som projektet använde 
stödde arbetet och uppnåendet av målen, men omfattningen av användningen och 
parternas engagemang i dem upplevdes även medföra vissa utmaningar.  
 
Incitamentsmodellen under genomförandefasen 
 
Målen gällande säkerhet, störningsfrihet och tidsplan, som användes som nyckel-
resultatområden, var ändamålsenliga. Nyckelresultatområdena kan anses ha skapat 
värde för pengarna, eftersom de styrde alliansens verksamhet mot för beställaren 
väsentliga delområden på ett lyckat sätt. Incitamentsmodellen under genomförande-
fasen styrde verksamheten väl. Nyckelresultatområdena uppmärksammades att 
lyckas med dem låg genuint i serviceproducentens intresse.  Nyckelresultatmålen 
uppnåddes ytterst väl med undantag för säkerhetsmålen, som inte nådde den efter-
strävade nivån. Den bråda tidsplanen och det stora antalet underleverantörer 
påverkade uppkomsten av några säkerhetsavvikelser och olycksfall, men en del av 
avvikelserna berodde på slumpen.  
 

4.5  Beställarens bokslut för projektet 

Efter ändringarna i projektets omfattning var målkostnaden 72,41 miljoner euro. 
Dessutom hade beställaren reserverat kostnadsposter utanför målkostnaden för 
sammanlagt cirka 18,02 miljoner euro, av vilka 1,56 miljoner euro hade anvisats för 
bonuspoolen, 15,11 miljoner euro för beställarens strategiska upphandlingar, cirka 
1,18 miljoner euro för förberedelse av projektet samt 0,17 miljoner euro för 
trafikarrangemang. Som hela projektets kostnadskalkyl fastställdes efter ändringarna 
i omfattning (1 och 2) till sammanlagt 90,44 miljoner euro (inklusive full utbetalning 
av bonuspoolen som inte var ett realistiskt mål efter att beställningsändring 2 hade 
godkänts). 
 
Det slutliga utfallet för projektets målkostnad var vid utgången av byggfasen 74,56 
miljoner euro och överskridningen av målkostnaden cirka 2,15 miljoner euro. Över-
skridningen av målkostnaden delades jämnt 50/50 mellan avtalsparterna i enlighet 
med den kommersiella modellen, då serviceproducenten tog hälften (ca 1,07 miljoner 
euro) av överskridningen av målkostnaden på sitt ansvar. Uppskattningen om 



57

kostnadsutfallet utanför målkostnaden vid utgången av byggfasen var cirka 18,01 
miljoner euro. Med beaktande av serviceproducentens andel av överskridningen av 
målkostnaden, är uppskattningen om kostnader utanför målkostnaden 16,94 miljoner 
euro. Målkostnaden uppfylldes i beställarens strategiska upphandlingar. Utfallet för 
de strategiska upphandlingarna var 15,01 miljoner euro. Ur bonuspoolen betalades 
cirka 1,2 miljoner euro till serviceproducenterna, vilket underskred den budgeterade 
maximisumman i bonuspoolen med 0,36 miljoner euro. För trafi arrangemang och 
kostnader under upphandlingsfasen användes totalt cirka 1,35 miljoner euro. Dessutom 
lämnade beställaren en kalkylmässig budgetriskreserv för efteransvarstiden på 0,44 
miljoner euro.  Då kostnaderna hölls inom kalkylen blir projektets slutliga utfall 91,06 
miljoner euro. Med den kalkylmässiga budgetriskreserven blir prognosen för projektets 
budgetanvändning 91,5 miljoner euro (tabell 12). 

Tabell 12. Sammandrag över den ekonomiska slututredningen.

Kalkylmässig budgetanvändning, prognos 22.11.2017
Målkostnad (utfall och kalkyl) 74 563 661,17 €
Kostnadsutfall utan risker 73 852 380,04 € Projektets kostnadsutfall utan riskreserv.
Risker i målkostnaden 711 281,13 € Riskreserv under garantifasen (kostnadskalkyl för garantifasen)
Banprojektets kostnader utanför målkostnaden 16 936 338,83 €

Serviceproducentens andel av överskridning av målkostnaden (50 %) -1 074 428,91 € Den prognostiserade överskridningen av kostnadsmålet 50/50 mellan avtalsparterna
Kostnaderna under upphandlingsfasen 1 184 971,25 € Kostnadsutfall för upphandlingsfasen
Strategiska material 15 013 493,85 € Kostnadsutfall vid utgången av byggfasen.
Kostnader för trafikarrangemang 165 516,36 € Kostnadsutfall för år 2016 (VOT 20.12.2016)

Bonuspool (andel som ska betalas) 1 204 784,57 €
Nyckelresultatbonus för projektets NRM-prestationsnivå (77). Bonuspoolens storlek 1 564 
655,29 €.

Beställarens budgetrisk 442 001,71 € Kalkylmässig budgetriskreserv 

Användning av budgeten totalt 91 500 000,00 €
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4.6  Hur skapade genomförandefasen värde 
för pengarna? 

Tabell 13.  Hur skapade genomförandefasen värde för pengarna / utmaningar 
under genomförandefasen. 

Framgångar Utvecklingsområden 

+ Planering av tidplan och hållande av 
tidsplan 

- Alltför många nivåer och upprepningar i 
hanteringen av tidsplanen 

+ Uppdaterad kostnadsuppföljning 
och uppdaterade prognoser 

- Kostnadsöverskridning 
 

+ Överbyggnadsarbetets effektivitet 
och arbetstekniker 

- Samordning av arbetena i Kangasvuori 
tunnel 

+ Flexibiliteten som genomförande-
formen och mångsidiga processer för 
hantering av tidsplanen vid 
fasindelningen av arbeten 

-Tydligare planerad start av genomförande-
fasen (processer och ansvarsfördelning) 

+ Projektorganisationens flexibilitet i 
förhållande till projektets krav 
(organisationsändringar som stöder 
verksamheten under genomförande-
fasen) 

- Rollernas tydlighet  

+ Väl förberedda arbetstider och 
visuella verktyg 

- Genomförande av innovationer 
 

+ Framgång i nyckelresultatmål  - Säkerhetsmålen uppnåddes inte 
 

+ Personalens kompetens - Personalomsättning 
 

+ Samarbete mellan serviceprodu-
centen, beställaren och operatören 
samt med fabriken 

- Beställarens medverkan behövs mer för 
att påskynda beslutsfattandet 

+ Smidigt införande - Bestämning av principerna för ändringar i 
omfattningen i alliansen 

+ Projektets dokumenterings- och 
arkiveringsrutiner har förbättrats 

- En mer systematisk behandling av livs-
cykelmål och dokumentering av beslut 

+ Samarbete med intressentgrupper - Kopplande av underleverantörer till 
gemensamma mål 

+ Positiv offentlig bild - Underskattning av risker och över-
skattning av synergifördelar 
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Projektets allmänna tidsplan 
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Resultaten från alliansenkäten under 
genomförandefasen 
 
1. Svarandens kontaktinformation (resultaten behandlas anonymt) 
Antal svarande: 9 

 
 
2. Svarandens roll i projektet 
Antal svarande: 9 

 
 
Öppna svar: Annan: 
- Serviceproducent 
 
 
3. Svarandens roll i organisationen 
Antal svarande: 9 

 
Öppna svar: Annan: 
- Projektingenjör (tidsplan) 
 
 
 
4. Upphandlingsenhet 
Antal svarande: 9 
- LIVI 
- Trafikverket 
- Trafikverket 
- Trafikverket 
- Trafikverket 
- VR Track Oy 
- Trafikverket Projektgenomförande 
- Leder 
- Trafikverket Projekt-verksamhetsområdet projektgenomförande 
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5. Projekt 
Antal svarande: 9 

 
 
6. Vilket betyg ger du alliansmodellens funktion som helhet? 
Antal svarande: 9 

 

 1 2 3 4 5 Totalt 

Alliansens funktion som helhet 0% 0% 33,33% 44,44% 22,22% 9 
 
 
 
7. Vilket betyd ger du följande faktorer gällande alliansens funktion? 
Antal svarande: 9 

 

 1 2 3 4 5 Totalt 

Alliansmodell som genomförande-

form 
0% 0% 11,11% 44,44% 44,44% 9 

Uppnående av beställarens mål 0% 0% 11,11% 55,56% 33,33% 9 

Avtalsmodell(er) 0% 11,11% 11,11% 55,56% 22,22% 9 

Kommersiell modell 0% 11,11% 11,11% 44,44% 33,33% 9 

Incitamentssystem 0% 0% 55,56% 11,11% 33,33% 9 

Open book-principen 0% 11,11% 0% 44,44% 44,44% 9 

Ledning och styrning av alliansen 0% 0% 33,33% 66,67% 0% 9 

Avtalsparternas samarbete och 

växelverkan 
0% 0% 33,33% 55,56% 11,11% 9 

Avtalsparternas resurser och 

kompetens 
0% 0% 55,56% 33,33% 11,11% 9 

Arbetsklimat och en fungerande 

arbetsgemenskap 
0% 11,11% 22,22% 66,67% 0% 9 

Fysisk arbetsmiljö 0% 0% 44,44% 55,56% 0% 9 

Anlitande av utomstående experter 0% 0% 44,44% 55,56% 0% 9 

Totalt 0% 3,7% 27,78% 49,07% 19,44% 108 
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8. Vad anser du om följande påståenden? 
Antal svarande: 9 

 

 1 2 3 4 5 Totalt 

Alliansen har producerat värde för 

pengarna 
0% 0% 22,22% 66,67% 11,11% 9 

Projektet har handlat för alliansens 

bästa 
0% 0% 11,11% 66,67% 22,22% 9 

Totalt 0% 0% 16,67% 66,67% 16,67% 18 
 
 
9. Vad fungerade bäst inom alliansen? 
Antal svarande: 9 
- Gemensam verksamhet, gemensamma mål. 
- Öppenhet. 
- Serviceproducentens personal och beställarens experter har bildat en bra 

kombination där personerna handlar inom områden där de är starka. 
- Arbete inom budget i en snäv tidsplan, tidsplanen och innehållsändringar. 

Fokus har varit tydligt. Innehållet i GAA-avtalet kunde bestämmas och redan 
före GAA-fasen kunde förberedande arbeten påbörjas. 

- Man har strävat efter att uppfylla beställarens mål och till och med förbättra 
kvalitetsnivån och utveckla livscykeln för slutprodukterna. Tågtrafikarrange-
mangen/arbetsluckorna som alliansen uppnådde var exceptionellt goda. Nya 
verksamhetssätt har införts väl och dessutom har väl beprövade verksam-
hetsmodeller använts. 
 
Förberedelserna för byggande på arbetsplatsnivå fungerade väl, dvs. vi kunde 
börja bygga med full effekt genast när GAA-fasen började (bland annat hade 
materialet anskaffats och distribuerats i terrängen). Ett visserligen exceptionellt 
projekt med tanke på tidsplanen, då man måste bygga redan under 
utvecklingsfasen. 

- Projektets tidsplan var mycket snäv, så all verksamhet måste vara mycket 
snabb vid behov. Direkt från planering till byggande. 
Nya verksamhetsmodeller som har tagits i bruk, och därmed har alliansen fått 
fördelar. 

- Närmare samarbete mellan olika parter. 
- Samarbetet fungerade bra i projektet trots att parterna var beställaren, service-

producenten och konsulter. Det känns att var och en har hittat en lämplig roll i 
projektet oavsett företag. 

- Övergripande styrning av projektet. 
 
 
10. Hur skulle du utveckla alliansen? 
Antal svarande: 8 
- Införa ännu fler nya tekniker. 
- Det medvetna, gemensamma beslutet om en mycket kort utvecklingsfas 

straffade sig under genomförandefasen. Man var tvungen att ställa upp mål-
kostnaden och planera arbetet utifrån bristfällig utgångsinformation. Utveck-
lingsfasen måste ges den tid det kräver och tiden ska kunna utnyttjas. Stora 
riktlinjer måste kunna dras genast i början av utvecklingsfasen. 

- UAA-fasen var alldeles för kort i förhållande till utgångsläget. 
- Spelreglerna för ändringar i omfattningen och kostnadseffekterna borde tydlig-

göras, nu hälls det på för många små utvidgningar på projektet och kostnader-
na beaktas inte i den ursprungliga prissättningen. 

- Projektutvidgningar måste beslutas gemensamt, inte bara utifrån beställarens 
krav. 
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- En tillräckligt lång utvecklingsfas måste säkerställas och därigenom tillräckligt 
med tid för planering, schemaläggning och kostnadskalkylering. 

- Beställarens resurser och experter borde engageras mer i projektet i avtalen. 
- GAA-fasen borde utnyttjas tillräckligt väl. GAA-fasen bör vara tillräckligt lång. 
- Enklare upphandlingsfas och anbudsfas. 
- Jag skulle utveckla förståelsen för kvalitetskontroll redan under upphandlings- 

och utvecklingsfasen för att kvalitetskontrollen inte ska kärva under genom-
förandet. För närvarande förlitar sig kvalitetskontroll alltför mycket på egen-
tillsyn och under den förevändningen invaggar man sig i att kvaliteten upp-
kommer av sig själv. 

- Påvisande av kostnadseffektivitet med hjälp av värde för pengarna-rapporten. 
 
 
11. Vilka var alliansens största utmaningar? 
Antal svarande: 9 
- En tung anbudsfas, en kort utvecklingsfas. 
- Tidsplan och kostnader. 
- Den med hänsyn till omfattningen och mångfalden i arbetets innehåll mycket 

snäva tidsplanen och målkostnaden. 
- Personerna och tillvägagångssätten var väldigt olika i början. Det krävde 

mycket tid att få bitarna att falla på plats, och när de väl gjorde det, bytte flera 
nyckelpersoner arbetsgivare. Till all lycka hittades lämpliga nya personer för att 
bära ansvaret för projektet. 
 
Den största utmaningen har varit den sanslösa brådskan. Allihop började vara 
helt slut i slutet av året. Ibland låg fokus för mycket på vad man ska göra inom 
tidsplanen och mindre på vad det lönar sig att satsa på och hur de tillgängliga 
resurserna bör optimeras. Exercisen med processcheman var till och med 
slöseri med tid, eftersom processcheman var något helt nytt för somliga. 

- Arbetsplatsens geografiska läge var besvärligt, vilket påverkade hur många 
som kunde komma till Big Room. 

- EN ALLTFÖR KORT UTVECKLINGSFAS  
- Svårigheter i ledningssystemet, systemet ändrades stup i kvarten. 
- En snäv tidsplan för projektet i förhållande till arbetsmängden. 
- Bristfälliga uppgifter om utgångsläget under UAA-fasen.  
- Beslutsprocessen i fråga om innehållet i projektet saknades under UAA-fasen, 

stora riktlinjer gällande planering/genomförande måste kunna göras i ett 
tidigare skede. 

- Skapande av ett tydligt projektinnehåll i UAA-fasen och tillräcklig beräkningstid 
för den. Verksamhetsmodellernas lämplighet för olika aktiviteter. Ibland fanns 
det för mycket nya och onödiga aktiviteter som inte ledde mot målet. 

- Tidsplanen och projektinnehållet i förhållande till finansieringen. 
- En stor utmaning är att sörja för kvalitetskontrollen i alliansprojekt i syfte att 

säkra kvaliteten även i övrigt än på papper. Man förlitar sig kanske alltför blåögt 
på egentillsyn och förväntar sig att kvaliteten ska uppstå på det sättet. 
Kostnadsramarna för projekten är mycket oklara och för närvarande ger allians-
modellen en möjlighet att verka som i entreprenader med enhetspris, där man 
saknar pengar även för små tillägg. 

- Kostnadseffektivitet. 
 
 
12. Övrig feedback och kommentarer på alliansförmågan 
Antal svarande: 5 
- Under anbudsfasen utvecklar entreprenören sin kompetens och verksamhet så 

att den lämpar sig för en allians, och man önskar att beställaren gjorde det 
samma. 

- Det har använts alldeles för många verktyg för att hantera tidsplanen. Genom-
gången av 6-veckorstidsplanen 1–2 gånger per vecka gav inte nödvändigtvis 
den nytta i förhållande till de resurser som det krävde och orsakade därigenom 
kostnader. 

- Tack vare bra anställda har projektet nått målet. 
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- På ytan är alliansmodellen en mycket positiv utveckling inom branschen och 
det finns säkert potential för alliansmodellen i framtiden. 

- Engagemang och samarbete är enorma resurser för alla projekt, bevis ska 
dokumenteras och genom att ta lärdom av dem förbättras allians-
organisationens kompetens. 

 
 
13. Arbetsklimat i projektets alliansteam 
Antal svarande: 9 

 

 1 2 3 4 5 Totalt 

Jag är av samma åsikt om projektets mål 0% 0% 11,11% 22,22% 66,67% 9 

Var och en förstår projektets mål helt 0% 0% 55,56% 44,44% 0% 9 

Projektets mål är nåbara 0% 0% 11,11% 66,67% 22,22% 9 

Projektets mål är nyttiga 0% 0% 0% 55,56% 44,44% 9 

Vår attityd är att handla tillsammans 0% 0% 11,11% 66,67% 22,22% 9 

Vi håller varandra uppdaterade om 

arbetsärenden 
0% 0% 22,22% 55,56% 22,22% 9 

Var och en känner att han/hon är förstådd och 

godkänd 
0% 11,11% 22,22% 66,67% 0% 9 

Information delas faktiskt inom projektet 0% 0% 44,44% 55,56% 0% 9 

Var och är beredd att ifrågasätta grunderna för 

arbetet 
0% 11,11% 66,67% 22,22% 0% 9 

Vi fäster vikt vid svaga punkter i vår 

verksamhet för att förbättra arbetet 
0% 0% 88,89% 11,11% 0% 9 

Vi beaktar de förbättringsförslag som lagts fram 

för att nå det bästa slutresultatet 
0% 0% 55,56% 44,44% 0% 9 

Vi söker ständigt nya, fräscha metoder för att 

granska problem i arbetet 
0% 0% 33,33% 66,67% 0% 9 

Vi tar tid för att utveckla nya idéer 0% 11,11% 33,33% 55,56% 0% 9 

Vi arbetar tillsammans för att förverkliga nya 

idéer 
0% 0% 44,44% 44,44% 11,11% 9 

Totalt 0% 2,38% 35,71% 48,41% 13,49% 126 
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14. Rättvis ledning i projektet 
Antal svarande: 9 

 

 1 2 3 4 5 Totalt 

Var och en har rätt att säga sin åsikt och 

sina erfarenheter i frågor som gäller 

honom eller henne själv 

0% 0% 22,22% 33,33% 44,44% 9 

Besluten är konsekventa 0% 0% 22,22% 77,78% 0% 9 

Besluten är inte partiska 0% 0% 22,22% 66,67% 11,11% 9 

Chefen bemöter sina underordnade vänligt 

och hänsynsfullt 
0% 0% 22,22% 77,78% 0% 9 

Chef bemöter sina underordnade med 

respekt 
0% 0% 22,22% 77,78% 0% 9 

Chefen tar hänsyn till behoven hos de 

underordnade och kan lyssna på de 

underordnade 

0% 0% 44,44% 44,44% 11,11% 9 

Den lön och uppskattning som jag fått 

motsvarar min satsning på arbetet 
0% 0% 44,44% 55,56% 0% 9 

Den lön och uppskattning som jag fått är 

lämpliga i förhållande till vad jag åstad-

kommit i mitt arbete 

0% 0% 44,44% 55,56% 0% 9 

Totalt 0% 0% 30,56% 61,11% 8,33% 72 
 
 
 
15. Övrig feedback och kommentarer om arbetsklimatet 
Antal svarande: 5 
- De geografiska lägena är krävande, resor för en vecka till annan ort. 
- Vid verksamhet i en snäv tidsplan kan personer börja handla så som de har 

vant sig i tidigare projekt och fokusera på saker som är viktiga för dem person-
ligen, varvid helheten och allianskonceptet hamnar förblir hos garanten. Detta 
syns särskilt hos personer som saknar tidigare erfarenhet av alliansarbete. 
Alliansens ledningssystem och organisation måste vara tillräckligt tydliga och 
enkla. Man måste ständigt kunna betona och tydliggöra de gemensamma 
målen. 

- Största delen av planerarna vill inte arbeta i ett bullrigt BR på en främmande 
ort. En del av teknikområdena inom planeringen, till och med enskilda 
planerare måste dras efter, tidsplanerna har inte hållit. Å andra sidan har jag 
under projektets gång hittat de som saker fungerar med och som man kan lita 
på. En kort, bråd tid, knappa resurser försvårade den verkliga planerings-
ledningen, man släckte bränder nästan hela tiden. Först nu har man koll på 
läget och det finns tid att komma med innovativa lösningar med byggaren. 
Under den gångna byggperioden har byggarna i brådskan till och med förlitat 
sig på förklaringen ”vi har inte fått (helt klara) planer” i fråga om flyttning av 
tidsplanen i stället för att tillsammans fundera på saken, även vilken nivå 
planerna ska ha för arbetet. 

- På en viss nivå är arbetsklimatet utmärkt. 
- En respektfull och uppskattande atmosfären fungerar, problemlösningen är 

snabb. 
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16. Övrig feedback och kommentarer om rättvis ledning 
Antal svarande: 2 
- Även om man är verksam i en allians personifieras frågor ändå. 
- Alliansen ger möjlighet till öppen och ärlig diskussion ansikte mot ansikte, jag 

uppskattar och lär mig känna andra människors arbete på ett nytt sätt, som en 
del av alliansen. 

 
 
 
38. Vilket betyg ger du projektets genomförandefas som helhet? 
Antal svarande: 9 

 

 1 2 3 4 5 Totalt 

Projektets genomförandefas som helhet 0% 0% 25% 75% 0% 8 
 
 
 
39. Vilket betyg ger du följande faktorer gällande projektets genom-
förandefas? 
Antal svarande: 9 

 

 1 2 3 4 5 Totalt 

Projektplan för genomförandefasen 0% 0% 55,56% 33,33% 11,11% 9 

Hantering av möjligheter och risker 0% 0% 33,33% 55,56% 11,11% 9 

Hantering av idéer och innovationer 0% 22,22% 77,78% 0% 0% 9 

Kontinuerlig förbättring 0% 0% 66,67% 33,33% 0% 9 

Användning av verktyg och metoder 0% 0% 77,78% 22,22% 0% 9 

Planering av införande och efteransvarsfasen 0% 0% 25% 62,5% 12,5% 8 

Ledning under genomförandefasen 0% 0% 44,44% 55,56% 0% 9 

Totalt 0% 3,23% 54,84% 37,1% 4,84% 62 
 
 
 
40. Vad anser du om följande påståenden? 
Antal svarande: 9 

 

 1 2 3 4 5 Totalt 

Projektet utvecklades framgångsrikt under 

genomförandefasen 
0% 0% 44,44% 55,56% 0% 9 

Alliansen förbättrade kontinuerligt sin verksamhet 0% 0% 22,22% 77,78% 0% 9 

Totalt 0% 0% 33,33% 66,67% 0% 18 
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41. Vad fungerade bäst under genomförandefasen? 
Antal svarande: 4 
- Man lyckades huvudsakligen uppnå projektmålen i en snäv tidsplan. 
- Alliansens dagliga verksamhet som helhet. 

- Integrering av arbetsplatsen och Big Room eftersom stödjepunkten på 
arbetsplatsen var i samma lokal som Big Room 
- innovationsverksamheten och utvecklingen av arbetsmetoder fortsatte  
- personalens kompetens 
- vi har hållit tidsplanen 

- Projektets övergripande dagliga ledning, apg-verksamhet. 
 
 
42. Vilka utmaningar förekom under genomförandefasen? 
Antal svarande: 4 
- Organisering av ledningen och bestämning av rollerna. 
- Flera personbyten i centrala roller. 
- Brister i ledningens skicklighet, organisationen och verksamhetssätten är inte 

strömlinjeformade. 
- Ändring i omfattningen av projektet. 
 
 
43. Hur skulle du utveckla genomförandefasen? 
Antal svarande: 4 
- Organisationen och ansvarsfördelning ska göras tydligare samt öka smidig-

heten i beslutsfattandet. 
- Satsningar på personalnöjdheten, engagera personalen. 
- Planeringen måste hållas före byggandet. 
- Upphandlingsbehov osv. hinder för byggandet måste kunna identifieras 

tidigare. 
- Lean, planering av arbetsmoment modigt med hjälp av nya verktyg, t.ex. 70 % 

med gamla och resten modigt med nya, ju färdigare organisationen och 
teamens verksamhet är, desto bättre tillägnar de sig nya metoder. 

 
 
44. Övrig feedback och kommentarer om genomförandefasen 
Antal svarande: 2 
- Det behövs mer alliansanda, dvs. att skapa bättre kvalitet än normalt med 

hänsyn till helheten. Inte leda endast projektet utan projekthelheten. Grepp om 
helheten och en bra slutprodukt. 

- Dynamiskt beslutsfattande och ledarskap inom alliansen leder till ett lyckat 
projekt. 

 
 
 

 



 



ISBN 978-952-317-508-2
www.liikennevirasto.fi




