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Effektivare att göra rätt

S

om NJT kan berätta om i detta nummer är
det två stora upphandlingar som har gått till
juridisk prövning. Dels Mälartrafiks upphandling av den regionala tågtrafiken i Mälar
dalen, dels DSB:s upphandling av nya tåg. Två
affärer som var för sig är värda flera miljarder
kronor. Men även SJ AB:s upphandling av nya
snabbtåg har varit föremål för juridisk prövning.
Upphandlingar av järnvägstrafik och järnvägsfordon som görs av upphandlande myndigheter
och upphandlande enheter är ofta stora affärer
som inte sällan leder till en överprövning. Det är
stora kontrakt som löper under många år, ibland
upp till tio år, och naturligtvis vill en förlorande
anbudsgivare gärna greppa det sista halmstrået
och få till stånd en ny upphandling och därmed
en förnyad chans att vinna kontraktet. Särskilt om
något i upphandlingsdokumenten varit otydligt
och detta inte har kunnat klaras ut under själva
upphandlingsprocessen.
Att beskriva vilka egenskaper en upp-

handlad produkt eller tjänst ska ha och låta alla
leverantörer konkurrera på lika villkor är inte
direkt någon raketforskning. Det är hygienfaktorer
som tar sin utgångspunkt i upphandlingslagstiftningens grundläggande principer om öppenhet,
transparens och likabehandling. Således ligger ett
stort ansvar på upphandlaren att klart och tydligt beskriva vad som ska upphandlas och hur de
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inkomna anbuden kommer att utvärderas. Dolda
krav som inte redovisas, favorisering av enskilda
leverantörer eller otydliga utvärderingskriterier
leder ofelbart till att förlorande anbudsgivare begär
överprövning av upphandlingen. Oavsett om en
överprövning leder till att upphandlingen måste
göras om eller inte, blir det ofta en utdragen rättsprocess som kan sträcka sig från några månader
till flera år. Nya och moderna järnvägsfordon kan
inte tas i drift som planerat och ny trafik kan inte
starta som det varit tänkt. I stället måste mer
kortsiktiga lösningar skapas för att trygga trafik
utbudet, med följd att nyttan skjuts på framtiden.
En upphandling av nya fordon eller tågtrafik

tar lång tid och är förenad med stora kostnader,
både för upphandlare
och leverantörer. Att
göra rätt redan från
början, i stället för
att göra om, sparar
därför både tid och
pengar.

MIKAEL PRENLER
Huvudredaktör

Tehokkaampaa tehdä oikein

N

JT voi kertoa sinulle tässä numerossa
kahdesta suuresta hankinnasta, jotka ovat
joutuneet oikeudelliseen tutkintaan.
Näitä ovat Mälart-rafiken´in alueellisen
junaliikenteen hankinta Mälarinlaaksossa ja
DSB:n uu-sien junien hankinta. Kaksi kauppaa,
jotka sinänsä ovat usean miljardin kruunun
arvoisia. Mutta myöskin SJ AB:n uusien nopeiden
junien hankinta on ollut oikeuskäsittelyn kohde.
Hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden
tekemät rautatieliikenteen ja rautatiekaluston
hankinnat ovat usein suuria kauppoja, jotka
johtavat usein tutkintaan. Ne ovat suuria,
monivuotisia sopimuksia ja jopa 10 vuotta
kestäviä. Luonnollisesti tahtovat hävinneet
tarjoajat tarttua viimeiseen oljenkorteen ja saada
aikaan uuden hankinnan ja täten uuden
mahdollisuuden voittaa urakan. Etenkin jos
jokin seikka hankintaprosessissa on ollut
epäselvä ja tätä ei ole voitu ratkaista varsinaisen
varsinaisen hankintaprosessin aikana.
Hankitun tuotteen tai palvelun

ominaisuuksien kuvaaminen ja kaikkien toimittajien salliminen kilpailla yhtäläisillä ehdoilla,
ei ole mitään rakettitiedettä. Nämä ovat
hygieniatekijöitä, jotka perustuvat julkisuutta,
avoimuutta ja yhdenvertaista kohtelua koskevan

hankintalainsäädännön perusperiaatteisiin.
Hankkijalla on siis suuri vastuu kuvata selvästi,
mitä hankitaan ja miten vastaanotetut tarjoukset
arvioidaan.
Piilotetut vaatimukset, joista ei ilmoiteta,

yksittäisten toimittajien suosiminen tai
epäselvät arviointikriteerit johtavat väistämättä
siihen, että hävinneet tarjoajat pyytävät
hankinnan tutkimista. Siitä huolimatta johtaako
tutkinta uuteen hankintaan vai ei, tulee siitä
usein pitkittynyt oikeusjuttu, joka voi kestää
muutamasta kuukaudesta useaan vuoteen.
Uutta ja modernia rautatiekalustoa ei voida ottaa
käyttöön suunnitellusti ja uutta liikennettä ei
voida aloittaa kuten oli ajateltu. Sen sijaan täytyy
kehitellä lyhytaikaisia ratkaisuja liikennetarjonnan
turvaamiseksi sillä seurauksella, että hyöty siirtyy
tulevaisuuteen.
Uuden kaluston ja junaliikenteen hankinta
ottaa pitkän ajan, johon liittyy suuria.
kustannuksia sekä hankkijalle että toimittajalle.
Kun voi tehdä oikein jo alusta alkaen sen sijaan,
että pitää tehdä uudestaan, säästää aikaa ja rahaa.
MIKAEL PRENLER
Päätoimittaja

”Dersom vi kan
bidra til at tog
selskapene blir mer
effektive, vil deres
kunder igjen bli
mer fornøyde.”
Henning Scheel,
konserndirektør, kunde
og marked, Bane Nor

Spårarbeten
utmaning för
hela branschen
DANMARK: Regioner satsar på batteritåg
NORGE: Trönderbanan moderniseras

FINLAND: Trafiksystemplan godkänd

SVERIGE: Brobanor för snabbare tåg

Omfattande spårarbeten
påverkar tidtabeller och
järnvägens kunder.
FOTO: BANEDANMARK
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Kina är förebild när hög
hastighetsjärnvägar högt
ovan mark utreds i Sverige.
Enligt en studie från Skanska
är järnvägar på brobanor
ett mer kostnadseffektivt
och snabbare sätt att bygga
järnväg på jämfört med
traditionella banvallar.
I detta nummer av NJT skriver
vi också bland annat om den
nya mötesplatsen för spår
buren trafik som planeras på
Stocksholmsmässan till 2023.
Trevlig läsning!
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