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Hur vi upphandlar påverkar morgondagens
Sverige!
Med en uppdragsvolym på ca 40 miljarder kronor per år
är Trafikverket den enskilt största beställaren i
anläggningsbranschen.
Upphandling i Trafikverket
• Gör cirka 1300 upphandlingar per år
• Cirka 160 inköpare
Som ledande beställare har Trafikverket en unik
möjlighet att påverka anläggningsbranschens effektivitet
och bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad!
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Innovationsupphandling
regeringsuppdraget
1. Tidigare upphandlingar – redovisa resultat och
erfarenheter
2. Testverksamhet – utforma och sätta mål,
genomföra och utvärdera
3. Öka användningen av
innovationsupphandlingar
– utforma förslag baserat
på testverksamheten.
Uppdraget innebär också
att vi ska samråda med andra
myndigheter
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Regeringsuppdrag
innovationsupphandling
Slutrapport in 1 juni 2014
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Definitioner
• En innovation ska svara mot en efterfrågan,
vara ny eller avsevärt förbättrad för ”firman”,
värdehöjande och vara kommersialiserad
(enligt the Oslo manual)

• Med Innovationsupphandling avses en
process som syftar till att främjar utveckling
och införande av nya lösningar. Ett sätt att
genom upphandling möjliggöra och stimulera
nytänkande och innovation
.
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Innovationsupphandling – delas in i två varianter
•

Upphandling av innovationer

•

Innovationsvänlig upphandling

 Finns ingen färdig lösning att köpa!

 Finns lösningar att köpa!

 Ett utvecklingsarbete krävs beställer en innovation för att lösa
ett specificerat problem.

 Öppna upp i upphandlingarna för nya
produkter eller metoder som är baserade
på nya innovationer eller som är så
utvecklade att de kan utgöra ett alternativ
till etablerade produkter

Medverkar till att innovationer görs!

Medverkar till att sprida innovationer!
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Slutsatser
•

Budskapet måste kommuniceras från ledningen

•

Innovationsupphandling är ett bra utvecklingsverktyg

•

Dagens upphandlingsregler ger utrymme för leverantörerna att utveckla
och använda innovativa lösningar

•

Viktiga förutsättningar är:
–

Funktionskrav – vidareutveckling av formulering och kontroll (regelverk och standards)

–

Utvecklade affärsformer och väl avvägd riskfördelning

–

Strukturerad erfarenhetsåterföring

–

Samverkan och samråd och dialog

–

Mätning och uppföljning

•

De flesta entreprenader kan på sikt bli innovationsvänliga

•

Viktigt med fortsatt FOI
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Innovationsupphandling i relation till
utveckling
Upphandling
Forskning

Utveckling av lösningar Verifiering & demonstration Marknadsförberedelser

Utveckling i FoI-portföljerna (”UTV”)

Förkommersiella upphandlingar
Forward commitment procurement

Nyttiggörande

Förvaltning

Utveckling och förvaltning i linjen

LOU/LUF
Ex. Konkurrenspräglad dialog
Förenklat-/förhandlat förfarande

Kommande
upphandlingsförfarande-

Innovationspartnerskap
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Vad är förkommersiell upphandling?
• Ett utvecklingsarbete i
konkurrens
• Omfattas inte av
upphandlingslagstiftningen
(LOU)
• Efterfrågar innovationer
utan att bryta mot
stadsstödsreglerna
• Kallas Pre-Commercial
Procurement (PCP)
internationellt

Upphandling av FoU-tjänster i faser

Leverantör A

Anbud A

Projekt A

Leverantör B

Anbud B

Projekt B

Leverantör C

Anbud C

Projekt C

Leverantör D

Anbud D

Projekt D

Leverantör E

Anbud E

Projekt E

Leverantör F

Anbud F

Projekt B

Projekt B

Anbud
leverantör B

Projekt D

Projekt D

Anbud
leverantör D

Möjlighet att avbryta
(om prototyp ej är tillfredsställande)

Anbud
leverantör X

Leverantör X
Anbudsperiod

Anbudsförfrågan

Tilldelning av
kontrakt fas 1

Fas 1
utveckling av
koncept/idé

Fas 2
prototyper
&
testserier
(kan även vara separata faser)

Tilldelning av
kontrakt fas 2
Baserat på figur från EU-kommissionen
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LOU/ LUFupphandling

Upphandling
i enlighet med
upphandlingslagarna
Anbudsförfrågan LOU/
LUF-upphandling

Upphandling av innovation
-Elvägar
Omfattning:
Förkommersiell upphandling av demonstrationsanläggningar för elvägar i samarbete
med Vinnova och Energimyndigheten

Nyttan:
•
•
•

Underlag till kommande politiska beslut
Ett steg närmare fossilfria transporter år 2030 och minskar CO2 utsläppen
Utnyttjar befintlig infrastruktur

Framgångsfaktorer:
•
•

Driver utvecklingsarbete i konkurrens
Ingen konflikt med stadsstödsreglerna

Att tänka på:
•
•
•

Förkommersiella upphandlingar leder ej till ett köp
Risk att det som utvecklas inte blir framgångsrikt
Kostsam process utifrån resurser och ersättningar till
anbudsgivare/deltagare
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Avsiktsförklaring
– Forward commitment procurement
Ett sätt för offentlig sektor att påvisa de framtida behoven utan att
varken upphandlare eller leverantörer tar ohanterliga risker.
Avsiktsförklaringen kan leda till att nya lösningar och innovationer
utvecklas.
Är inte juridiskt bindande - men moraliskt förpliktigande!

• Leverantörer hinner tänka nytt tänka om och ställa om produktion.
• Verket hinner förbereda sig på de nya kraven (mallar, regelverk,
rutiner, information etc)
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Förslag testpiloter
Arbeten i sidoområdet
Problematik: när entreprenörer genomför underhållsåtgärder i sidoområdet
upptar arbetsfordonet en del av trafikerad vägyta.
Syfte: Att med en FCP visa för marknaden att Trafikverket vill premiera
innovativa lösningar som går ut på att inte trafikerad vägyta tas i anspråk tex
med utveckling av fordon som kan köra i vägslänterna.
Avsikt: att inom x år bör arbeten i sidan av vägområdet såsom kantslåtter, tvätt
av skyltar, räckesreparationer etc på vissa typer av vägar (behöver definieras)
inte utföras då entreprenören står på trafikerad vägyta. Lösningar som klarar
detta kommer premieras med xxxx.
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Innovationsupphandlingar inom LOU/LUF

• Det går att köpa utvecklingsarbete
inom LOU/LUF!
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Upphandling av innovation -Floating Car data
Omfattning:
• Köper data s.k Floating Car data, som kan ge oss information om position,
riktning, hastighet, acceleration, retardation, friktion, temperatur, regnsensor etc.
• Data loggas från:
• Navigationsutrustning
• Mobiltelefoner
• Fordons interna datanätverk - CANbus data.

Nyttan:
•

Får data till restider, trafikinformation m.m

Framgångsfaktorer:
•

Trafikverket köper utvecklingsarbete!

Att tänka på:
•
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Gäller att skapa avtal som inte hämmar
utvecklingen i branschen

Exempel på innovationsvänlig upphandling
-adaptiv belysning på Ölandsbron
Omfattning:
•
•
•

Adaptivt reglersystem för belysning på Ölandsbron. Köper ny teknik.
Trafikverkets befintliga VH-anläggning styr belysningsnivå
Tydliga funktionskrav, mervärden på energibesparing, underhållskontrakt på 5 år, LOU, totalentreprenad

Nyttan:
•

Besparing på 100 000 kWh/år

Framgångsfaktorer:
•
•

Tydliga funktionskrav
Engagerad beställare

Att tänka på:
•

Utveckling av teknik kräver stort engagemang
från beställaren
Behövs genomtänkta affärsformer

•
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Innovationsvänlig upphandlingBeläggningsentreprenader med underhållsansvar
Omfattning: Upphandling med krav på funktion på hög nivå
(jämnhet, sprickförekomst, friktionsvärde, buller). Hur funktionen
uppnås är inte relevant för skattebetalarna.
Nyttan: Frihetsgrader för E att välja material och metod ger
innovationskraft och därmed höjd produktivitet och bättre
effektivitet.
Framgångsfaktorer:
- Kompetent beställare och utförare
- Tydlig ME med bonus/vitesmodell
- Väghyra
- Kontraktslängd
- En kultur på beställarsidan att ”våga släppa”
Att tänka på: Uthållighet
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Innovationsvänlig upphandlingBaskontrakt väg
Omfattning: Upphandling med krav på funktion på en hög nivå
(startkriterie, åtgärdstid, kvalitet efter åtgärd). Hur funktionen
uppnås är inte relevant för skattebetalarna.
Nyttan: Frihetsgrader för E att välja material och metod ger
innovationskraft och därmed höjd produktivitet och bättre
effektivitet.
Framgångsfaktorer:
- Kompetent beställare och utförare
- Tydlig ME med bonus/vitesmodell
- Kontraktslängd och omfattning
- En kultur på beställarsidan att ”våga släppa”
Att tänka på: Uthållighet
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- --

-

Förutsättningsskapande åtgärder
Katalytiska åtgärder

Små steg och stora kliv

Innovationsvänlig upphandling
-Färre krav och funktionella krav
-Totalentreprenad/fast pris
--Konsultupphandling fast arvode
-Ersättningsformer
-Forward committment procurement
-Garanterad volym
-Ersättning för anbud
-Längre åtaganden
-Innovationsbonus
-Samverkansformer

Upphandling av
innovation
-Förkommersiell
upphandling
-Konkurrenspräglad dialog
- i vissa fall LOU/LUF
upph

Utveckling för
egen regi
När marknaden inte
svarar
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Inköp som
driver
innovation

Beslut på anläggningsforum 18/9 - tolkning
• Innovations(upphandling) ska ingå som en del av samarbetet vid
sidan av säkerhet och kostnadsdrivande krav.
• Fokus ska ligga på att genom att utveckla affärsformer skapa
förutsättningar för att ta hem och utveckla nya metoder och
lösningar inom ramen för ordinarie upphandling av entreprenader
och konsulter d v s fokus på innovationsvänlig upphandling och att
skapa goda förutsättningar för detta.
• En förutsättning var också att samarbetet ger tydliga
affärsmöjligheter ( inget ”flum”)
• Ex på pågående samarbetsprojekt inom området:
Samverkansformer
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De huvudsakliga utmaningarna…
…att kunna ställa funktionella krav som fungerar i en affärsrelation,
att ge utrymme för innovativa lösningar inom ramen för de regelverk
som gäller och att skapa tillräckliga incitament för att leverantörerna
ska våga satsa samtidigt som riskerna inte blir för stora.

… att skapa delaktighet hos både leverantörer/utförare, beställare
och användare för ökat engagemang samt utveckla och implementera
förhållningssätt och arbetssätt som uppmuntrar till att främja
innovation samt spridning av resultat och erfarenheter.
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