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Partnering 
Erfarenheter av samverkansentreprenader 
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NCC totalt 

33 % partneringprojekt av omsättningen idag.  

Anjobygg/NCC VA-projekt partneringprojekt  

Idre ARV, Bålsta, Gryaab Göteborg, Forsmark kraft etc. 

Totalt ca 500 MSEK från 2010 

Anjobygg/NCC Bad-projekt partneringprojekt 

Eskilstuna, Ystad, Hyllie och Rosengård, Sjöbo, Tyresö, 

Sollefteå, Västerås Kristiansborg  

Totalt ca 1 500 MSEK Från 2010 

Anjobygg övriga partneringprojekt från 1995 

Halmstad Arena, industri och privatkunder.  

Totalt ca 1 000 MSEK 

 

En exponentiell ökning av LOU-upphandlingar i 

samverkan under senaste fem åren 
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Anjobygg 
Ett specialistföretag inom NCC 
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Helägt dotterbolag sedan 2003 

Ansvar för NCCs reningsverk och badhus 

Kompetens och erfarenhetsöverföring över landet 

Produktion i samverkan med NCCs lokala 

organisationer 
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Affärsformer för marknadens behov 
 

Idre Avloppsreningsverk 2011 Partnering, TE  

En stark drivkraft i utvecklingen – 

det optimala projektet skapas om 

alla parter - beställare, brukare, 

drift, konsulter, entreprenörer etc 

har påverkan i rätt tid 

Men frågorna är många… 

Hur, LOU, konkurrens,  

förtroende, kompetens, 

kreativitet, ekonomi, 

kapacitet? 



Title and content  

Framtid med utvecklade affärsformer 

 
 
 Traditionella entreprenadformer fokuserar ofta på lägsta 

produktionskostnad och fragmenterar den totala kompetensen 

 

Trenden är tydlig mot en framtid med utvecklade affärsformer 
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Partnering 

OPS -  

Offentlig  

Privat  

Samverkan 

Konkurrens- 

präglad 

dialog  
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Partnering är en affärsform – ett arbetssätt, inte en 
ersättnings-, upphandlings- eller entreprenadform 
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Partneringprojekt 
Kund- och projektanpassning är viktig 

Partneringupplägg som ökar 

Fas 2 (ABT /  AB) 

• Genomförande av 

entreprenaden som 

en TE (eller GE) i 

partnering 

• Alternativt som TE 

fast pris 

Entreprenad

kontrakt 

Fas1 (ABK) 

• Projektutveckling, 

budget och avtal 

utarbetas 

• Beställaren betalar 

och har rätten att 

”kliva av” 

Upphandling 

Fas1 och Fas2 

Partneringkontrakt 



Projekttidplan – från idé till verklighet 

 

Generalentreprenad, AB

Programhandling ev. layoutskisser

Systemhandlingar

Kostnadsbedömning

Realprojektering

Anbud GE

Entreprenadkontrakt X

Produktion, 18 månader

Totalentreprenad, ABT

Programhandling ev. layoutskisser

Kostnadsbedömning

Förfrågningsunderlag, Ram TE

Anbud TE

Entreprenadkontrakt X

Realprojektering

Produktion, 18 månader

Partneringprojekt AB eller ABT

Fas 1, ABK

Upphandling partneringentreprenör

Programhandling, funktion

Investeringsbudget 1 1

Beslut "kostnadsnivå" X

Layout, etc. Arkitekt

System- /kalkylhandlingar

Kalkyl, Riktpris

Fas 2, GE eller TE

Enreprenadkontrakt X

Realprojektering

Produktion, 18 månader

2012 20162013 2014 2015

Partneringentreprenör Investeringskostnad 
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Partneringprojekt 
Tidigt engagemang av rätt resurser 
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Gemensam projektutveckling   

Tillgång tidigt till entreprenörsresurs med tidig planering och produktionsstart 

Forsmarks avloppsreningsverk 

FKA Vattenfall 2013, entreprenadsumma 76 MSEK 

TE, Partnering 
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Projektoptimering  
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Partnering medger en tidig samverkan 

Program och systemhandling med komplett 

projektorganisation 

LCC, med skarpa kalkyler och offerter.  

Totalentreprenadkalkyl i program- och 

systemhandlingsfasen 

 

 

 

 

 

 

Bäst resultat via upphandling av 

partneringentreprenör så tidigt som möjligt  
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Partnering 
Effektivare och säkrare ekonomi 
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Inköp med bättre konkurrens 

• Ökat urval av UE/leverantörer effektivare 

konkurrensutsättning än i TE/GE 

• Internationella inköp kan hanteras i ”Fas1” och 

tillföras kontraktssumman. 

Affärsupplägg att rekommendera 

Fas1  konsultavtal (ABK) med avstegsmöjlighet   

Fas 2  Totalentreprenadavtal (ABT)  ersättning för 

självkostnader + entreprenörsarvode utan incitament 

Säkrare slutkostnad, projektet definierat och 

kalkylerat av TE, på övergripande funktionskrav 
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Besök Anjobyggs monter och se hur ni kan få ut mer 
av både entreprenörer och er egen organisation. 

Monter 
B07:62 

GRYAAB Göteborg 

2010 Partnering GE 
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