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Sammanfattning 

En kommitté ska följa upp och analysera de statliga beställarnas 
agerande för att förbättra produktiviteten och innovationsgraden 
i anläggningsbranschen, t.ex. genom ökad konkurrens. Syftet 
med uppdraget är att öka kunskapen om olika åtgärders effekter 
och därmed skapa underlag för framtida agerande. Bakgrunden 
till uppdraget är regeringens bedömning i propositionen Fram-
tidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt 
(prop. 2008/09:35) att anläggningsmarknaden har låg produkti-
vitetsutveckling och att konkurrensen och innovationsförmågan 
är svag. 

Kommitténs arbete ska präglas av öppenhet och stora inslag 
av dialog med marknadens olika aktörer i syfte att tillvarata och 
sprida kunskap om åtgärders effekter och de iakttagelser som 
kommittén gör i sin uppföljning och analys. Kommittén ska 
utgå från de förslag till handlingsprogram som lämnats av Tra-
fikverksutredningen i delbetänkandet De statliga beställarfunk-
tionerna och anläggningsmarknaden (SOU 2009:24). 

Uppdraget ska redovisas halvårsvis och slutredovisas senast 
den 30 juni 2012.  
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Bakgrund 

Regeringen gjorde i propositionen Framtidens resor och trans-
porter – infrastruktur för hållbar tillväxt (prop. 2008/09:35) 
bedömningen att anläggningsmarknaden har låg produktivitets-
utveckling och att konkurrensen och innovationsförmågan är 
svag. Staten är en stor beställare och bör genom sitt agerande 
bidra till att anläggningsmarknaden utvecklas i positiv riktning. 
I propositionen hänvisas det till en särskild konsultrapport där 
det bl.a. konstateras att en tvåprocentig produktivitetsförbättring 
per år är en realistisk förväntning för perioden 2010–2021. En 
sådan förbättring kräver dock en rad förändringar framför allt 
på beställarsidan. 

Även i direktiven till Trafikverksutredningen (dir. 2008:90) 
konstaterade regeringen att anläggningsmarknaden präglas av 
bristfällig produktivitet och konkurrens. I direktiven anförde 
regeringen att beställarnas agerande är av stor betydelse för 
marknadens funktion och att Vägverket och Banverket i egen-
skap av infrastrukturförvaltare är dominerande beställare och 
upphandlare av bl.a. underhålls- och investeringsentreprenader 
på anläggningsmarknaden. Enligt regeringen fanns det därför 
ett behov av att analysera hur dessa stora beställare i upphand-
lingsförfaranden kan bidra till en förbättring av anläggnings-
markandens funktion och skapa förutsättningar för innovation. I 
uppdraget till Trafikverksutredningen ingick att föreslå åtgärder 
som bidrar till utvecklade beställarfunktioner inom transport-
sektorn.  

Trafikverksutredningen föreslår i sitt delbetänkande De stat-
liga beställarfunktionerna och anläggningsmarknaden (SOU 
2009:24) bl.a. åtgärder som tar sikte på dels att skapa förutsätt-
ningar för en ökad produktivitet genom möjligheter till större 
utrymme för produktionsplanering, upprepning, specialisering 
och stordrift, dels att föra in nya drivkrafter i form av premie-
ring av korta störningstider vid produktion och tidigare idrift-
tagning av anläggningar jämte en effektivare fördelning av 
finansiella och andra risker så att förutsättningar skapas för 
innovationer. Enligt Trafikverksutredningens bedömning be-
tingar åtgärdsslagen varandra. Nya förutsättningar och nya 
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drivkrafter ska enligt Trafikverksutredningen ses i ett samman-
hang och föras in samtidigt. Som utredningen ser det skapas då, 
tillsammans med de åtgärder som föreslås för att öka konkur-
rensen, rejäla förutsättningar för att produktiviteten och innova-
tionerna ska kunna öka. Utredningen föreslår vidare en kontinu-
erlig och systematisk mätning och rapportering av effekterna på 
produktivitet och produktkvalitet av olika typer av entreprenad-, 
ersättnings- och samverkansformer för olika marknadssegment.  

Delbetänkandet har remissbehandlats. Den övervägande 
delen av de remissinstanser som yttrat sig, däribland berörda 
verk såsom Banverket och Vägverket, är i huvudsak positiva till 
eller har ingen erinran mot utredningens förslag. 

Regeringen beslutade den 3 september 2009 om direktiv för 
inrättande av den nya myndigheten Trafikverket respektive 
direktiv för inrättande av en ny myndighet för utvärderingar och 
analyser inom transportområdet – Trafikanalys (dir. 2009:75 
och 2009:76). Den sistnämnda myndigheten ska bl.a. svara för 
utvärdering av genomförandet av olika åtgärder och olika åtgär-
ders effekter. Utvärderingarna och analyserna kan exempelvis 
gälla infrastrukturplaner, enskilda infrastrukturobjekt, regelgiv-
ning samt utvärdering av hur väl de transportpolitiska målen har 
uppnåtts. 

Uppdraget 

En kommitté ska löpande följa upp och analysera de statliga 
beställarnas agerande för att förbättra produktiviteten och inno-
vationsgraden i anläggningsbranschen, t.ex. genom konkurrens-
främjande åtgärder. Syftet med uppdraget är att öka kunskapen 
om olika åtgärders effekter och därmed skapa underlag för 
framtida agerande. 

Kommittén ska utifrån de förslag till handlingsprogram som 
lämnats av Trafikverksutredningen i delbetänkandet De statliga 
beställarfunktionerna och anläggningsmarknaden (SOU 
2009:24) följa upp och analysera beställarnas faktiska agerande 
när det gäller utvecklingen av produktiviteten och innovations-
graden på anläggningsmarknaden.  
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Uppdraget kan på sikt komma att föras över till den nya 
myndigheten Trafikanalys.  

Uppdragets genomförande och tidsplan 

Kommitténs arbete ska präglas av öppenhet och stora inslag av 
dialog med marknadens olika aktörer i syfte att tillvarata och 
sprida kunskap om åtgärders effekter och de iakttagelser som 
kommittén gör i sin uppföljning och analys.  

Anläggningsbranschens aktörer har inom ramen för det av 
Vägverket och Banverket initierade projektet Förnyelse i an-
läggningsbranschen (FIA) etablerat olika forum och arenor för 
dialog. Dessa forum och arenor bör kommittén använda i sin 
dialog med branschens aktörer. Kommittén bör även se till att 
mindre företags och potentiella konkurrenters åsikter blir sär-
skilt belysta.  

Kommittén ska bedriva arbetet i fortlöpande dialog med be-
rörda myndigheter och utredningar och med marknadens 
aktörer. Vidare ska kommittén samråda med andra myndigheter 
och organisationer i den utsträckning som är nödvändig. Kom-
mittén kan med fördel använda sig av en eller flera referens-
grupper. 

Samråd bör ske med Utredningen med uppdrag att inrätta 
den nya myndigheten Trafikanalys (N 2009:07). Samråd bör 
dessutom ske med Transportinfrastrukturkommittén 
(N 2009:03), Kammarkollegiet och Konkurrensverket.  

Regeringen har uppdragit åt Statskontoret att utarbeta 
modeller och metoder för att mäta produktiviteten och innova-
tionsgraden i anläggningsbranschen. Kommittén bör därför 
samråda även med Statskontoret. 

Kommittén ska löpande stämma av sitt arbete med före-
trädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet).  

Kommitténs analys och förslag till åtgärder ska slutredovisas 
senast den 30 juni 2012. Det ska framgå av slutredovisningen 
hur uppföljningen och analyserna ska utföras i framtiden. Varje  
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halvår med början den 1 juli 2010 ska delrapporter lämnas till 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet).  

(Näringsdepartementet) 




