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1 Inledning 

Detta kapitels syfte är att ge en övergripande bild över vad detta examensarbete kommer att 

handla om. I rapporten som följer redovisas metod, resultat och slutsatser från projektarbetet 

som genomförts. 

Projektarbetet genomfördes som sista del i studierna till ingenjör inom byggnadsteknik vid 

Högskolan Dalarna, arbetet omfattar 15hp.  

 

Projektarbetet visar hur spårdjup i asfaltsbeläggningslager uppstår och hur spårdjupen kan 

påverka trafiksäkerheten och underhållsåtgärderna. Med analys av mätvärden och okulära 

besiktningar som grund har slutsatser och diskussion gjorts, om det går att förutse vilka 

vägavsnitt som inte kommer uppnå underhållsstandarden och när detta sker. Arbetet kommer 

att fokusera på en vägsträckning som valts. Sträckan är vägavsnittet på riksväg 70 mellan 

Avesta-Hedemora. Men en annan vägsträcka (Enånger-Hudiksvall på E4:n) kommer att 

användas som referensväg för att kunna dra korrekta och mer motiverade slutsatser. Arbetet 

kommer avslutas med att en diskussion om den tilltänkta åtgärden som planerats för vägen är 

motiverad att genomföra.  
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1.1 Bakgrund 

Trafikverket är den statliga myndighet som ansvarar för långsiktig planering av det statliga 

svenska transportsystemet, där ingår planering och byggande av nya vägar- och järnvägar 

samt drift och underhåll på befintligt väg- och järnvägsnät. (Trafikverket, Om oss, 2019). 

 

Detta arbete kommer att vara en fallstudie som fokuserar på en befintlig vägsträckning som 

Trafikverket planerat en underhållsåtgärd för sommaren 2019 (Magnusson, 2019). 

Sträckningen på Riksväg 70 mellan Avesta och Hedemora är den valda sträckningen eftersom 

både vägens utformning och nuvarande standard anses vara lämplig för denna studie. 

Eftersom vägens ålder och aktuella skick gör att vägen är intressant för detta arbete. 

Det finns två olika parametrar som avgör vad en väg ska ha för underhållsstandard, det är 

trafikmängd och skyltad hastighet. Underhållsstandarden medför maximala mått som till 

exempel spårdjupen får vara för att den beslutande säkerheten ska hållas. Spårdjup kan även 

kallas ojämnheter i tvärled och kan uppstå av till exempel slitage av dubbdäck. Ojämnheter i 

tvärled är vanlig orsak till att en vägs underhållsstandard inte uppfylls och att en åtgärd måste 

genomföras.  

För stora ojämnheter i tvärled medför spårdjup och risk för vattenplaning och dålig friktion 

mot vägytan, vilket kan sänka trafiksäkerheten (Johansson, Said, Westergren, & Elsander, 

2014). 
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1.2 Problemformulering 

När spårdjupen inte uppfyller den beslutade underhållsstandarden sjunker trafiksäkerheten 

och därmed ökar risken för allvarliga olyckor, därför är det viktigt att underhållsstandarden 

som vägen är dimensionerad för hålls. 

För den tilltänkta sträckan på Riksväg 70 är vägens utformning en 2+1 väg, vilket medför att 

slitaget på vägbanans slitlager varierar mycket. Största andelen av trafiken kör på vägens 

högra körfält även kallat K1, detta medför att en underhållsåtgärd i K1 kan behöva göras lång 

tid innan slitlagret i K2 faller utanför underhållsstandarden. (Magnusson, 2019). Mer om den 

aktuella sträckan finns i kapitel 2.5.  

Utöver det varierar asfaltsbeläggningens standard även i K1, i perioder på vägens sträckning 

förekommer stensläpp och sprickor. Detta har uppmärksammats vid okulärbesiktningar av 

sträckan och via den mätdata som finns att tillgå av Trafikverket.  

1.3 Syfte 

Det primära syftet med arbetet är att fördjupa kunskapen om spårdjup i slitlagret, vilket 

förhoppningsvis ska bidra till en slutsats kring om det går att förutse när vägens 

underhållsstandard kommer överstiga tillåtet gränsvärde. Även om den tilltänkta åtgärden för 

Riksväg 70 mellan Avesta och Hedemora är motiverad med hänsyn till det aktuella 

spårdjupet.  

Ett mindre och parallellt syfte är hur en funktionsentreprenad skulle kunna fungera med 

hänsyn till spårdjup, vad en entreprenör anser om funktionsentreprenad.   

1.4 Frågeställningar 

Frågeställningarna som kommer att bearbetas är:  

• Om den tilltänkta åtgärden på riksväg 70 är motiverad 

• Om det hade gått att förutse vägens nu sämsta sträckor med hjälp av historisk 

spårdjupsutveckling. 

1.5 Avgränsningar 

Avgränsning på studien sker genom att fokus riktas på Riksväg 70 mellan Avesta och 

Hedemora, men annan sträckning kommer att användas i referenssyfte. Denna sträckning är 

på Europaväg 4 mellan Enånger och Hudiksvall. Denna vägsträckning väljs för att den består 

av både äldre väg där enbart beläggningsåtgärd genomförts men även en nyare del där en helt 

ny vägsträckning byggts. Detta medför att vägens grund även är nybyggd. Studien kommer att 

avgränsas vid spårdjup, ojämnheter i tvärled. Andra eventuella anledningar till vägens 

aktuella skick kommer inte att analyseras mer än att mätvärden presenteras.  

1.5.1 Sammanfattning av aktuella vägavsnitt 

Det primära vägavsnittet som arbetet kommer fokusera på ligger längs Riksväg 70 i Dalarnas 

Län och mellan orterna Avesta och Hedemora. Som ett komplement till det vägavsnittet 

kommer Europaväg 4 mellan Enånger och Hudiksvall användas som referensväg för att se om 

vägkroppens ålder har betydelse för spårdjupen i slitlagret. Men här kommer bara ett kortare 

avsnitt analyseras. Avsnittet mellan Avesta och Hedemora är en cirka 20kilometer lång 

vägsträcka som den aktuella (2019-05-14) beläggningen lades år 2009. Körfilerna varierar 

mellan ett och två stycken och separeras oftast av mitträcke.  

Avsnittet mellan Enånger och Hudiksvall är en cirka 20kilometer lång sträcka, men här 

kommer fokus vara på ett kortare avsnitt där den äldre och den nyare vägen sammanfogar 

varandra. Ytterligare beskrivning av RV70 Avesta – Hedemora finns i kapitel 2.5   
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2 Teori 

I kommande kapitel presenteras det som utgör teorin till studien, vilket är grunden till arbetet 

och bidrar till förståelsen inför resultatet och diskussionen.  

2.1 Verksamhetsbeskrivelse av Trafikverket 

Trafikverket är den statliga myndighet som ansvarar över långsiktig planering av det svenska 

statliga transportsystemet, där ingår planerande och byggande av nya vägar- och järnvägar 

samt drift och underhåll på befintligt väg- och järnvägsnät (Trafikverket, Om oss, 2019).  

 

Trafikverket med sina 6500 anställda är indelat i regioner med tillhörande regionkontor i 

Kristianstad, Göteborg, Eskilstuna, Stockholm, Gävle och Luleå medan huvudkontoret ligger 

i Borlänge. Det anställda är indelade i följande sex centrala funktioner 

- Ekonomi och styrning 

- Inköp och logistik 

- Strategisk utveckling 

- Juridik och planprövning 

- HR 

- Kommunikation  

Utöver de centrala funktionerna finns sex verksamhetsområden, vilka är  

- Planering 

- Trafikledning 

- Underhåll 

- Investering 

- Stora projekt 

- Informations- och kommunikationsteknik 

(Trafikverket, Organisation, 2019) 

 

I figur 1 nedan beskrivs hur de centrala funktionerna och verksamhetsområdena är planerade, 

strukturerade och hur de samverkar. 



Högskolan Dalarna 

13 
 

 
 

Figur 1, Trafikverkets företagsstruktur  (Trafikverket, Organisation, 2019). 

2.2 Om underhållsområdet 

Detta projektarbete kommer att utföras tillsammans med Trafikverkets underhållsavdelning på 

kontoret i Borlänge. De beskrivs följande på Trafikverkets hemsida: Förvaltar, underhåller 

och utvecklar väg- och järnvägsnätet och dess tekniska system (Trafikverket, Underhåll väg 

och järnväg, 2019). Att förvalta och underhålla vägar innebär att framkomligheten och 

säkerheten ska hålla beslutat skick året om.  

  



Emil Svensk 

14 
 

2.3 Grundläggande fakta om beläggningsprocessen 

För att skapa en heltäckande bild och motiverande resonemang i kommande rapport, kommer 

här beskrivas teoretiska begrepp och tillvägagångsätt som är bra att känna till.  

2.3.1   Val av beläggning 

Vid val av beläggning sker en grundläggande genomgång av aktuellt objekt, för att skapa en 

bra och så heltäckande bild som möjligt över vad som behöver åtgärdas och hur. Nedan följer 

ett lämpligt tillvägagångssätt enligt ”Val av beläggning, Kunskapsdokument från 

Trafikverket” (Johansson, Said, Westergren, & Elsander, 2014). 

• Kartlägg objekt 

o Bestäm objekttyp 

o Kartlägg trafikförhållandena 

o Notera klimatdata 

• Gör en noggrann tillståndsbeskrivning baserad på bl. a 

o Historisk data 

o Data från vägytemätningar 

o Data från okulärbesiktning 

o Funktionsprovning 

o Data från bärighetsundersökning 

▪ Fallviktsdata 

▪ Georadardata 

▪ Provtagningsdata 

▪ Data om dränering och avvattning 

• Dela in i homogena delsträckor  

• Bedöm orsaker till nedbrytning  

• Bestäm relevanta krav på den nya beläggningen 

• Selektera beläggningar som klarar nedbrytningen och som uppfyller kraven  

• Gör en bedömning av åtgärdens livslängd 

• Värdera alternativen ur samhällsekonomisk synpunkt där hänsyn tas även till 

trafiksäkerhet och miljö genom användning av Trafikverkets beräkningsmodell för 

samhällsekonomisk analys av beläggningar 

• Välj den beläggning som är bäst ur samhällsekonomisk synpunkt 

• Om det finns restriktioner, till exempel bestämda krav ur, trafiksäkerhets-, miljö- eller 

kostnadssynpunkt kan valet ändå bli ett alternativ som inte är det bästa ur 

samhällsekonomisk synpunkt. 

(Johansson, Said, Westergren, & Elsander, 2014) 
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När beläggning ska väljas finns det olika parametrar att ta hänsyn till, i första hand är det 

trafik, vägtyp och klimat.  

- Trafik 

Trafikmängden och typ av fordon spelar stor roll i val av beläggning. Trafikmängden 

beskrivs som årsmedeldygnstrafik (ÅDT) i båda riktningarna. Det är viktigt att 

trafiksiffrorna är aktuella och rätt mätta så en optimal beläggning kan väljas. Typ av 

fordon är en viktig parameter eftersom en 40-ton tung lastbil sliter på vägen lika 

mycket som 10 000st personbilar. (Lundberg, 2019).  Där av måste typ av fordon 

preciseras när undersökning av trafikmängd och trafikflöden sker.  

- Vägtyp 

Ett beläggningsarbete innefattar oftast flera olika objekttyper, varje objekttyp kan 

behöva en egen beläggningslösning. Till exempel finns det trefältsväg, tvåfältsväg, 

enfältsväg, bro, vägren, rondell, gatukorsning, busshållplats, p-plats, gångbana, 

gångväg. En av dessa eller vanligtvis en kombination av flera objekttyper används vid 

ett beläggningsarbete.  

- Längder, bredder och ytor för dem olika objekttyperna bestäms för att upprätta en 

kalkyl för att beskriva objekttypernas olika parametrar så som klimat och trafik, vilket 

påverkar beläggningsvalet.  

- Klimat  

I Sverige varierar klimatet mycket under året vilket medför att det ställs höga krav på 

beläggningen att klara både varma sommardagar och kalla vinternätter. Nedbrytningen 

av beläggningen kan ske på flera sätt, kallt klimat kräver mjukare bindemedel, då 

lågtemperatursprickor och sprickor efter ojämn tjällyftning är en vanlig orsak. 

Kustklimat med mildra vintrar med frys-tö-cykler påverkar beständigheten och 

nötningsresistensen. Vid slitna vägbanor där vatten kan tränga ner i beläggningen och 

frysa ökar risken för stenlossning, likaså slits våta vägbanor mer än torra. När 

vägbanan blir varm så ökar risken för permanenta deformationer, vilket är vanligt i 

inlandet. Som ett hjälpmedel vid beläggningsplanering finns det olika klimatzoner som 

används vid vägbyggnad och underhåll. Figur 2 är över Sveriges olika klimatzoner. 

(Johansson, Said, Westergren, & Elsander, 2014) 

 

Figur 2, Klimatzoner Sverige (Karlsson, Svanberg, & Lundman, 2011). 
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2.3.2 Vägöverbyggnad 

Det finns många olika typer av asfalt med olika egenskaper och funktioner. Hur 

asfaltslagrenas uppbyggnad och dimensionering ser ut beror på vad för mark som finns under 

och vilken typ av trafik som kommer belasta vägen. Men det finns några 

standardkonstruktioner som oftast används, konstruktionerna varierar beroende på vilken 

trafikintensitet som förväntas belasta vägen, här följer exempel (Johansson, Said, Westergren, 

& Elsander, 2014). 

2.3.2.1 Lågtrafikerad väg 

Uppbyggnaden på en lågtrafikerad väg är vanligtvis uppbyggd med ett bundet slitlager som 

kan bestå av en massabeläggning eller en tankbeläggning av typ Y1B eller Y1G. Mer om de 

olika tankbeläggningar finns i kapitel 2.3.4. 

 

 
Figur 3, Väguppbyggnad lågtrafikerad väg (Johansson, Said, Westergren, & Elsander, 2014). 

2.3.2.2 Medel- och högtrafikerad väg 

Som beslutsunderlag när tjocklek för uppbyggnaden ska bestämmas måste undergrunden, 

klimatet och trafikbelastningen tas i betraktande. En standarduppbyggnad kan se ut som 

följer; obundet förstärkningslager, obundet bärlager, bundet bärlager, bundet bindlager och 

bundet slitlager. Bindlagrets uppgift är att fördela trafiklasten och reducera risken för 

spårbildning och består vanligen av asfaltsbetong (Johansson, Said, Westergren, & Elsander, 

2014). 

 

Figur 4, Väguppbyggnad medel- och högtrafikerad väg (Johansson, Said, Westergren, & 

Elsander, 2014). 

2.3.3 Beläggningstyper 

Beroende av önskad funktion och kvalitet finns olika typer av beläggningar att välja på. 

Nedan kommer några av det vanligaste standardbeläggningarna att redovisas på ett enkelt sätt. 

Egenskaperna för beläggningen kan varieras med olika bindemedelstyper och varierande 

kornstorlek på stenen. 
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2.3.3.1 Massabeläggning 

Tillverkning av massabeläggning sker genom att stenmaterial och bindemedel blandas i ett 

blandningsverk, eventuellt så tillsätts något tillsatsmedel för att få önskade egenskaper. 

Temperaturen är en viktig del av tillverkningsprocessen, massan delas in i olika kategorier 

med temperaturen som grund. Varma (>120°C), halvvarma (50-120°C) och kalla (<50°C) 

(Johansson, Said, Westergren, & Elsander, 2014). 

 

2.3.3.1.1 Varma massor 

Varma massor tillverkas genom att bindemedlet bitumen och stenmaterial blandas i ett 

asfaltsverk, för att sedan transporteras till aktuellt beläggningsprojekt. I figur fem beskrivs 

olika typer av varma massor och dess huvudsakliga användningsområde (Johansson, Said, 

Westergren, & Elsander, 2014). 

 

Figur 5, Varma massor vid beläggning (Johansson, Said, Westergren, & Elsander, 2014). 

2.3.3.1.2 Halvvarma massor 

Halvvarma massor används på lågtrafikerade vägar och medelstora vägar som ligger långt 

ifrån ett asfaltsverk. Halvvarma massor innehåller ett mycket mjukare bindemedel än varma 

massor och tål därmed rörelser mycket bättre innan sprickor uppstår. Blandningen sker genom 

att det tillsätts vaxer eller asfaltemulsion, vilket är tillsatser som gör att det blir lägre 

förbrukning av fossila bränslen och mindre koldioxid frigörs. I figur sex beskrivs halvvarma 

massor och dess huvudsakliga användningsområde (Magnusson, 2019). 

 

 
Figur 6, Halvvarma massor vid beläggning (Johansson, Said, Westergren, & Elsander, 2014). 
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2.3.4 Tankbeläggning 

Tankbeläggning appliceras på vägen genom att bindemedel och stenmaterial läggs ut separat. 

Först läggs bindemedlet ut på vägbanan för att därefter sprida ut stenmaterialet ovanpå. 

Indränkt makadam är en liknande åtgärd, men då sker processen tvärtom, först ut med 

stenmaterial och sedan bindemedel. I figur åtta beskrivs beläggningstypen och huvudsakligt 

användningsområde (Johansson, Said, Westergren, & Elsander, 2014). 

 

 
Figur 8, Tankbeläggning vid beläggning (Johansson, Said, Westergren, & Elsander, 2014). 
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2.3.5 Asfaltens uppbyggnad 

Asfaltens uppbyggnad består som oftast av sten och bindemedel i fördelningen 95% sten och 

5% bitumen, men för att variera egenskaperna som den färdiga asfalten ska uppnå så kan 

olika typer av sten och bindemedel användas (Magnusson, 2019). 

2.3.5.1 Bitumen 

För att tillverka en beläggning av asfaltssort krävs det utöver sten även bindemedel, 

bindemedel är det som håller ihop stenarna och möjliggör en homogen massa av 

stenmaterialet. I en asfaltsbeläggning används bitumen som bindemedel, bitumen är en 

trögflytande oljeprodukt vars egenskaper kan variera. Bitumen framställs ur petroleum och 

vid raffinering av råolja är bitumen det tyngsta användbara ämnen som blir kvar efter 

processen, således består bitumen av mängd olika komplexa molekyler med hög kokpunkt. 

Framställningen av bitumen och dess kvalité varierar med råoljekälla. Hårdheten 

på bituminet avgör delvis beläggningens egenskaper, vilket medför att vikten av rätt bitumen 

och rätt behandling av den är viktig (Peab, 2019). I länder med ett varmare klimat används ett 

hårdare bitumen för att värmepåverkan ska vara så liten som möjligt. Medan i länder med 

kallare klimat bör valet av bitumen vara annorlunda eftersom ett hårdare bitumen spricker vid 

kyla och tjäle, medan ett mjukare bitumen i värme gör att deformationer i vägen lättare 

uppstår. Därför bör klimatzoner användas på korrekt sätt vid val av bitumen (Peab, 2019). 

2.3.6 Beräkning av trafik med hänsyn till nötning 

Vid val av stenmaterial till en beläggning i Sverige behövs hård sten för att stå emot slitaget 

från dubbade vinterdäck på ett bra sätt. En formel finns framtagen för beräkning av trafik med 

hänsyn till nötning, formeln lyder:  
ÅDTk,just= ÅDTk*JDD*JSH*JKF*JVH  

• ÅDTk,just= Årsdygntrafiken per körfält 

• JDD= Trafikantalet med dubbdäck 

• JSH= Skyltad hastighet 

• JKF= Vägbredd/körfältsbredd 

• JVH= Vinterväghållning 

ÅDTk,just kan benämnas justerad årsmedelsdygnstrafik per körfält med hänsyn till 

vinterdäckslitage (Johansson, Said, Westergren, & Elsander, 2014). 
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2.3.7 Stenmaterialets nötningsresistens 

Stenmaterialet är grunden till att beläggningen ska få god nötningsresistens. Det finns flera 

olika metoder för att bestämma stenmaterialets beständighet, där ibland kulkvarnsmetoden 

och prall-metoden. Där kulkvarnsmetoden undersöker stenmaterialet som enskild sten och 

prall-metoden undersöker en asfaltskropp. Det har visat sig vara en bra korrelation till 

dubbdäcksnötning på asfaltsbeläggning.  

 

 

 
Figur 9, Visas den beskrivning av nötningsresistens som förekommer i (Johansson, Said, 

Westergren, & Elsander, 2014). 

2.3.7.1 Prall-metoden 

Prall-metoden är en laboratoriemetod för bestämning av slitage för asfaltsbeläggningar. Den 

används genom att en provkropp av asfalt placeras med stålkulor ovanpå, för att försöka 

efterlikna slitage av dubbdäck. Metoden har visat sig efterlikna det slitage som beläggningen 

utsätts för med dubbade vinterdäck på ett väldigt likt sätt. I metoden mäts hur stor volym av 

asfaltsprovet som nöts bort av stålkulorna under en bestämd tid, kulorna är placerade i en 

kammare med vatten (Johansson, Said, Westergren, & Elsander, 2014). 

 

 



Högskolan Dalarna 

21 
 

Figur 10, Principskiss över prall-metoden (Johansson, Said, Westergren, & Elsander, 2014).  

2.3.8 2+1 väg 

En 2+1 väg är en vägtyp som har utvecklats och byggts ut i Sverige, vägen finns i huvudsak i 

två olika typer. Men det gemensamma för båda typerna är att det är växelvis två och ett 

körfält, oftast finns ett mitträcke som skiljer körfälten åt. Det två olika varianterna av 

vägtypen kan beskrivas att en typ är mer påkostad och byggs som en motortrafikled 

med vägren och bred mittremsa. Denna typ fungerar i princip som en motortrafikled men utan 

planfria korsningar. Den andra varianten är ofta ombyggd av en äldre landsväg med 

bredare vägren, denna typ har ofta smalare körfält och lägre hastighetsbegränsning. 2+1 vägen 

har fått en del kritik genom åren, men de har ändå valts att fortsätta byggandet av vägtypen då 

fördelarna ses större än nackdelarna. Kritiken om vägtypen har framförallt varit av 

utryckningsfordon, eftersom det är svårt att passera trafikanter när det bara är ett körfält. Även 

kritik för dåligt trafikflöde vid tätare trafik är något som hörts. Men fördelen med mindre 

frontalkollisioner och säkrare vägar väger upp för kritiken, eftersom antalet alvarliga olyckor 

minskar avsevärt vid byggnation av vägtypen (Körkortsskolan, 2019). 

 

 
Figur 11, Principen av en 2+1 väg 
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2.4 Underhållsstandard med hänsyn till spårdjup 

Ojämnhet i tvärled, kan även kallas för spårdjup. Det finns utformade krav som spårdjupet 

inte får överstiga, för att vägen och säkerheten ska uppnå den önskade kvalitén. Kraven på 

spårdjup som presenteras i tabellen är framtagna som ett medelvärde över 100m och 

presenteras i millimeter. 

 

 
Figur 12, Tabell med underhållsstandard (Johansson, Said, Westergren, & Elsander, 2014). 

 

Som framgår ur figur12 så påverkas kraven på spårdjup av ÅDT och skyltad hastighet. För att 

tydliggöra skillnaderna i underhållsstandarden med hänsyn till hastigheten för den aktuella 

vägen med ett ÅDT på 3600st fordon. (Pmsv3, 2019) Så kan diagrammet nedan användas. 

 

 
Figur 13, Diagram med aktuellt ÅDT (3600st) visar aktuell underhållsstandard 
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2.4.1 Motiv för underhållsstandard 

En av vägbanans mest nedbrytande processer är när fordonens däck nöter på beläggningen 

och där av är ofta spårdjupen en dimensionerande faktor vid underhållsåtgärder på vägar. När 

spåren blir djupa och närmar sig tillåten kravgräns kan fordonets styrbarhet påverkas eftersom 

vatten kan samlas i de spår som bildads av fordonens nötning. Vattenplaning kan uppstå som i 

sin tur kan leda till halkningsolyckor och avåkningar. En annan aspekt som djupa spår 

påverkar är vinterväghållningen, eftersom de försvårar för plogbladet att få hela vägytan fri 

från snö och is, vilket också kan leda till att mer salt behöver användas (Magnusson, 2019). 
Som visas i diagrammet i figur13 så ökar kraven på lägre spårdjup när hastigheten ökar, det 

eftersom risken för vattenplaning ökar vid högre hastigheter. Spårig vägbana i kombination 

med ett felaktigt tvärfall skapar vattensamlingar i det nertryckta spårdjupen vilket medför 

ytterligare ett trafiksäkerhetsproblem. 

2.5 Beskrivning av RV70 Avesta - Hedemora 

Aktuell sträcka är en sträcka på cirka 20km, bestående av mestadels 2+1 väg med mitträcke. 

Vid korsningar och kortare delsträckor så upphör mitträcket tillfälligt. Vägbredden varierar 

mellan 5,4meter och 7,6meter (Pmsv3, 2019) där det är mitträcke men vid korsningar utan 

räcke så räkans hela vägbanan som vägbredden vilket medför att bredden uppnår 13meter på 

de ställena. ÅDT (årsmedeldygntrafiken) uppgår till cirka 3600st fordon, i en riktning 

(Pmsv3, 2019). 

 

 
Bild 1, från aktuell väg 

2.5.1 Beskrivning av aktuell beläggning 

Den aktuella beläggningen som finns på vägavsnittet just nu (2019-04-02) lades år 2009 av 

Sandahls på uppdrag av Trafikverket. 

Beläggningens är en ABS - Asfaltbetong, stenrik, med tjocklek 35mm. Med ett bindemedel, 

B70/100 och en max stenstorlek på 11mm (Magnusson, 2019). 
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2.5.2 Beskrivning av den tilltänkta beläggningen 

Eftersom den aktuella sträckan inte uppfyller underhållsstandard på så stor del av vägavsnittet 

så har Trafikverket valt att en underhållsåtgärd ska genomföras till sommaren 2019. En 

upphandling av en utförandeentreprenad enligt LOU, lagen om offentlig 

upphandlingsprincipen sker för att avgöra vilket företag som får utföra entreprenaden (Lag 

(2016:1145), 2019). Beläggningen som valts av Trafikverket är en varmmassa med 

egenskaperna: ABS – Asfaltbetong, stenrik med tjocklek 36mm. Med ett bindemedel 100/150 

och en max stenstorlek på 16mm (Magnusson, 2019). 

2.6 Funktionsentreprenad 

En funktionsentreprenad är en alternativ entreprenadform. Formen bygger på att en 

upphandling sker precis som vilken annan upphandling som helst. Det som skiljer i 

anbudsskedet är att en funktionsbeskrivning ska finnas med. Det betyder att Trafikverket i 

detta fall lämnar över projekterings och planeringsarbetet till en entreprenör. Entreprenören 

får själv räkna och planera för det aktuella projektet, men med krav att hålla en viss funktion 

som trafikverket har bestämt. För att entreprenörer ska kunna lämna ett riktigt pris på 

projekten ska det i anbudet finnas med en funktionsbeskrivning som beskriver vilken funktion 

som i detta fall vägen ska uppnå för att vara godkänd. Sen är det entreprenörens ansvar att 

kraven på till exempel spårdjup uppfylls under avtalad tid. Trafikverket gör kontroller varje år 

för att se så att kraven uppfylls.  

 

Det finns ett antal funktionsentreprenader i Sverige, men det är fortfarande inte ett så vanligt 

sätt att upphandla beläggningsunderhåll. En väg som just nu är en funktionsentreprenad är 

E22 genom Kalmar län och Östergötlands län. Denna väg är det Skanska som har ansvaret för 

idag (2019-04-04). Skanska och Trafikverket har ett 15 år långt avtal på funktionsentreprenad 

på denna vägsträcka, Avtalet tecknades 2014 och löper till 2029 (Nilsson, 2019). 

2.7 PMSV3 

PMSV3 är ett digitalt system som presenterar vägytans tillstånd på samtliga statliga vägar i 

Sverige. Vägytans tillstånd visas i tabeller, kartor, grafer och foton. PMS står för Pavement 

Management Systems vilket är samlingsnamnet för att analysera och redovisa data för 

vägnätet och V3 står för version tre. Systemet hjälper till att förstå och bedöma 

underhållsbehovet av vägytan, med hänsyn till exempel spårdjup (PMSV3, 2019). 
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2.8 Ramboll Road Testing 

Ramboll Road Testing har uppdrag av Trafikverket att skanna och hämta in beställd data över 

Sveriges vägnät. Det kallas vägytemätning och sker genom att med laser scannar och 

registrerar vägytans egenskaper och tillstånd (Ramboll, 2019). Den data som Ramboll hämtar 

in presenteras sedan i PMSV3 och det är den datan som kommer att användas som underlag 

för detta arbete. Ramboll beskriver sig själva som ett ledande företag inom rationell och 

ekonomisk drift- och underhållsplanering av trafikanläggningar, där de har unik kompetens 

och analysmetoder för underhåll av vägar och gator. I bild 2 visas hur det ser ut i ett av deras 

fordon, när mätning ska ske.  

 

 
Bild 2, Inifrån Ramboll Road Testings fordon 

 

2.9 IRI 

International Roughness Index även kallat IRI är ett av många mått på vägojämnet och mäts i 

längsled. Enheten är i mm/m och anger ojämnhet i millimeter över ett medelvärde på en 

meter. Kraven som finns uttryckta på IRI-värden är uttryckta som medelvärde över 100 meter 

och kraven avser ett medelvärde i höger hjulspår över den aktuella sträckan (Ihs, Vedin, & 

Wiklund, 2019) (Johansson, Said, Westergren, & Elsander, 2014). 

2.10 Kantdjup 

Kantdjup är ett mått på ojämnheten som kan uppstå i vägkanten, ett mått som beskrivs i 

enheten millimeter. Kantdjup är deformationer i vägen och indikerar på att bärighetsbrist eller 

otillräckligt sidostöd finns på vägen (Johansson, Said, Westergren, & Elsander, 2014). 
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3 Metod 

Arbetet är upplagt i olika delar, där en del fokuserar på fakta och bakgrundsinformation. Det 

är en beskrivande del för att skapa en uppfattning för hur processen vid val av beläggning 

sker, detta för att kunna motivera valen och antaganden som kommer att göras senare i 

arbetet. Vid den beskrivande faktadelen så har en bedömning gjorts av vad som anses relevant 

för arbetet och det som anses tillföra någonting har tagits med. Eftersom det finns ingående 

detaljnivå i många olika delar så kan inte varje del vara så ingående och detaljerad, en 

avgränsning är därför viktig.  

Litteratur som används för den beskrivande faktadelen har återfunnits i stor utsträckning på 

Trafikverkets egen webbportfölj som finns på deras hemsida (Pmsv3, 2019). Två av dessa 

som används är “Underhållsstandard belagd väg 2011” och “val av beläggning”. Valet att 

använda Trafikverkets egenutgivna litteratur har både fördelar och nackdelar, men för att 

säkerställa kvalitén och att arbetet är oberoende så används även annan litteratur. 

Arbetets utformning har bestämts till att vara ett arbete med fokus på teoretiska analyser och 

slutsatser, eftersom det finns mycket bra mätningar och fakta som berör ämnet. Men för att 

skapa en bättre och trovärdigare helhetsbild av arbetet kommer även okulärbesiktning och 

egna mätningar användas. 

Resultatet som arbetet kommer att komma fram till ska sedan presenteras för lämpligt utvalda 

personer inom trafikverket, för att eventuellt kunna hjälpa och skapa en bättre bild innan 

framtida beslut för åtgärd ska fattas. 

3.1 Genomförande 

Genomförandet kommer att ske genom att data i form av mestadels grafer hämtas från den 

digitala katalogen PMSV3. Graferna analyseras för att urskilja avvikelser och intressanta 

delar av aktuella vägsträckan, för att i nästa steg välja ut lämpliga punkter att göra en djupare 

analys vid. Vid den analysen kommer även okulära besiktningar och andra analysmetoder 

användas, så som kartor och bilder. Allt för att skapa sig en så bra bild som möjligt över 

aktuella vägens svaga punkter, något som ska bidra till att frågeställningen förhoppningsvis 

klarnar.  
 

För att följa hela processen och få en bredare förståelse hur datan över aktuell väg inhämtas 

har det tillsammans med Ramboll Road Testning skett en platsundersökning på den aktuella 

vägsträckan, Avesta - Hedemora. Det har körts med en mätbil på samma sätt som det skedde 

när den data som finns att tillgå i PMSV3 inhämtades, men den intressanta datan är från 

tidigare år, därav gick det inte att åka med när den data som bearbetades i arbetet inhämtades.  

 

När analysen av den datan gjordes så börjades det med att bara kolla igenom hela vägsträckan 

och notera intressanta områden och specifika punkter. Detta för att hitta punkter där djupare 

analyser skulle ske. När några intressanta punkter valts så startade en analys av valda punkter 

där fokus låg på vad som kan ha orsakat punktens aktuella tillstånd. Ett arbete som krävde stor 

tidsåtgång, då mätdata från varje år sedan 2012 finns i PMSV3 för den aktuella sträckan 

mellan Avesta och Hedemora. När intressanta punkter valts så gjordes en undersökning vad 

som kan ha orsakat det aktuella tillståndet i punkten. Detta gjordes genom att kartor, bilder 

och grafer med mätdata studerades. Det gjordes även besiktningar av platsen genom bil som 

framfördes på vägen.  

Valet av år att analysera gjordes eftersom det ansågs lagom och den mätdatan som fanns att 

tillgå i PMSV3 var med start 2012. 

För att få en annan infallsvinkel på underhåll av asfaltsvägar med hänsyn till spårdjup så 

genomfördes ett samtal med Richard Nilsson på Skanska, eftersom de driver utvecklingen och 
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frågan om funktionsentreprenad. Detta genomfördes endast som ett samtal och en 

sammanfattning av det finns med i arbetet, men ytterligare samband och analyser om de hanns 

inte med. 

3.2 Spårdjup aktuellt vägavsnitt 

Både nuvarande och historiskt spårdjup av den aktuella vägsträckan finns i Trafikverkets 

databas och presenteras i deras webbkatalog PMSV3. För finna lämpliga punkter att analysera 

så behövs en överskådlig bild av beläggningens nuvarande skick, och hur den sett ut de 

senaste åren. I figur 14 nedan presenteras spårdjupen på ett överskådligt sätt.  

 

 
Figur 14, skillnaden i spårdjup 2012 till 2018 (Pmsv3, 2019). 

 

Det som ses i figur 14 är förändringen i spårdjupen från mätningen som skedde 2012 till den 

senaste mätningen av samma beläggning 2018. Som ses så sker förändringen olika på olika 

ställen av vägavsnittet, något som kan bero på flera olika förklaringar. I kapitel 4 kommer en 

analys av ett utvalda punkter ske, för att förhoppningsvis besvara varför beläggningen inte 

beter sig lika över hela vägavsnittet.  
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4 Resultat 

I denna del av rapporten presenteras resultatet av vad studien har handlat om och vad 

resultatet av den är. Resultatet presenteras övergripande men även som djupdykningar i ett 

antal specifika platser längs vägen för att jämföra och analysera detaljer mer ingående. I 

denna del av rapporten kommer inga slutsatser att dras, slutsatserna återkommer i kommande 

kapitel.  

4.1.1 Beläggningens spårdjup 2012 

Tre år efter att den nuvarande beläggningen lades på vägen så genomfördes den första 

mätningen på det slitlager som är det aktuella för denna analys av aktuellt spårdjup, det ses i 

figur 14 med gul färg och beskrivningen 2012-08-28. Som ses så varierar spårdjupet redan 

mycket efter tre år, för att förstå varför beläggningen beter sig på det viset så behövs en 

djupare analys de dessa punkter (Magnusson, 2019). 

 

4.1.2 Underhållsstandard på aktuellt vägavsnitt 

Som ses i figur 14 är en rosa linje markerad genom grafen och nämnd UHStd-SparDjup. 

Denna linje visar vad den aktuella underhållsstandarden är. Underhållsstandarden som bygger 

utifrån ÅDT och hastighetsgräns. På detta vägavsnitt mellan Avesta och Hedemora är 

underhållsstandarden mestadels 14mm, men vid ett avsnitt så ökar den till 18mm. Att 

ökningen sker beror på att hastigheten vid det avsnittet sjunker från 100km/h till 60km/h. 

4.2 Analys av punkter 

Som en del av att analysera vägens nuvarande skick så väljs ett antal punkter längs 

vägsträckan för att undersöka och se vägens aktuella standard. Det olika punkterna som valts 

är från där vägens utformning är olika, detta ska förhoppningsvis ge en bredare bild av 

beläggningens nuvarande standard.  

Det som har valts att kolla på i denna jämförelse är hur vägen ser ut rent utseendemässig och 

hur vägens tvärprofil sett ut de senaste sju åren. Att se tillbaka historiskt på vägens tvärprofil 

ska förhoppningsvis bidra till att slutsatser om hur vägens spårdjup har bildads och detaljer 

som om detta skett linjärt och hur lång tid det tar innan underhållstandareden inte uppfylls 

längre. 
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4.2.1 Punkt 1 

Mellan cirka 14000 meter och 15000 meter på den nedre axeln i figur 14, är ett utmärkande 

ställe. Där väljs det en punkt att kolla närmare på, detta i norrgående K1. Som ses i figur 14 så 

är spårdjupen redan efter tre år, 2012-08-28 på god väg att närma sig maximalt spårdjup för 

underhållsstandarden. Att spårdjupen redan efter tre år har blivit djupa påverkar att spårdjupen 

2018-06-15, har blivit så pass djupa att underhållsstandard inte uppfylls 2018-06-15. För att 

förklara spårdjupens beteende så behövs mer information om punktens placering, för att dra 

lämpliga slutsatser. I Trafikverkets databas PMSV3 så finns mer information om vägen, den 

informationen som finns där kan troligen bidra till att förklara detta.  

 

Nedan presenteras olika figurer och grafer som är hämtade från PMSV3. 

 

 

 
Figur 15, Spårdjup och vägbredd från punkt 1.    Figur 16, Tvärprofil och foto från punkt 1 

(Pmsv3, 2019)                (Pmsv3, 2019). 

 

Skillnaden i vägbredden som varierar i figur 15 beror på att vägens utformning har vid den 

aktuella punkten (som har inringats i rött), bara ett körfält. Men där vägbredden är bredare 

(högre rosa linje i figur 15) så är det två körfält på vägen. En möjlig förklaring till att vägens 

tillstånd är som det är vid punkt ett kan vara att det bara är ett körfält. Det kan medföra att all 

trafik som trafikerar vägen kör i samma hjulspår och således ökar slitaget och spårdjupen där 

(Magnusson, 2019). 

 

Förklaring av figur 16, tvärprofil och foto av vägen i aktuell punkt. Fotot är taget av Rambolls 

mätbil samtidigt som övriga mätningar av vägen gjordes, vilket medför att det är relevant för 

tvärprofilen som är tillhörande. Som ses i tvärprofilen så är spårdjupen 2018-08-28 djupa, 
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precis som övriga grafer och figurer säger. Att se tvärprofilen med spårdjupen från 2018-08-

28 och 2012-06-15 synliggör skillnaden och variationen som spårdjupen har utvecklats de 

senaste sex åren. Fotot visar även att vägens utformning vid den aktuella punkten är en fil, 

vilket medför att all trafik som åker på vägen fördas på samma körfält.  

 

Nedan presenteras två figurer där vägavsnittet i punkt 1 ses. 

  

Figur 17, Kartbild (Hitta.se, 2019).  Figur 18, Ortofoto (Hitta.se, 2019). 

 

I figur 17 ses en kartbild hämtad (2019-03-26) från www.hitta.se/kartan, där vägavsnittet för 

punkt 1 är med. Att analysera kartbild över området omkring vägen gör att yttre 

omständigheter tydliggörs, detta för att i slutsatsen om denna punkt täcka flera möjliga 

orsaker till det aktuella skicket på vägens beläggning. I figur 17 har ett intressant område 

markerats med en röd markering, området som är inringat kan påverka vägens terrass och 

vidare upp i överbyggnad och beläggning. Området som ses är en sankmark, ett område som 

har hög fuktighet och stora delar av året även vattensamlingar. Att vägkroppen påverkas av 

fuktiga marker omkring själva vägen är ett fenomen som Trafikverkets medarbetare anser kan 

vara en betydande orsak till nedbrytning och att standarden därmed blir lägre snabbare 

(Magnusson, 2019). 

I figur 18 tydliggörs sankmarken genom ett ortofoto hämtat från www.hitta.se/kartan (2019-

03-26). Ortofotot bidrar till att sankmarkens omfattning tydliggörs och på så sätt bidrar det till 

att kommande slutsatsen blir mer befogad och genomtänkt.  

http://www.hitta.se/
http://www.hitta.se/
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4.2.2 Punkt 2 

Ett annat ställe som är utmärkande i figur 14 kallas punkt 2 framöver. Punkten utmärker sig 

inte genom att underhållsstandard inte uppfylls utan tvärtom. Standarden i denna punkt 

utmärker sig positivt, eftersom spårdjupen inte är speciellt djupa varken efter tre år (2012-08-

28) eller efter sex år (2018-06-15). 

För att tydliggöra och kunna dra korrekta slutsatser analyseras olika grafer och figurer från 

PMSV3.  

 

Nedan presenteras olika figurer och grafer som är hämtade i PMSV3 

 

Figur 19, Punkt 2 markerat med rött (Pmsv3, 

2019). 

 

I Figur 19 visas vilket område som avses vara 

punkt 2, området är markerat med rött. 

Spårdjupen i aktuellt område är låga och 

bidrar därför till att underhållsstandarden 

uppfylls.  

 

 

 

 

 

 

                Figur 20, Tvärprofil och foto. (Pmsv3, 2019) 

 

Som ses i figur 20 är punktens aktuella tvärsnitt redan efter tre år (2012-08-28) i princip helt 

jämt, inga hjulspår eller spårdjup synes till. Men efter nio år (2018-06-15) så går spårdjupen 

att ses men storleken på dessa är inte speciellt djupa. Detta betyder att vägens standard är 

väldigt bra vid den aktuella punkten, det är en del av vägen där underhållsstandarden uppfylls. 

I fotot i Figur 20, så ses det att vägens utformning på den aktuella punkten är två filer, vilket 

medför att trafikflödet delas upp på två körfält, men den största delen av trafiken åker trots 

detta i det högra körfältet, även kallat K1. 
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Nedan presenteras ett ortofoto hämtat från www.hitta.se/kartan (2019-03-26). Det presenteras 

även en bild från området vid punkt 2, hämtat från www.google.se/maps (2019-03-26) 

 

        

Figur 21, Ortofoto av punkt 2.        Figur 22, Bild från punkt 2 

 (Hitta.se, 2019).          (Google.com/maps, 2019). 

 

Ortofotot i figur 21, visar punkt 2 och dess omgivningar. Det som ses är ett område dominerat 

av stora tallar i öppen terräng. I nära anslutning till vägen vid detta avsnitt så ligger en 

grustäkt, vilket kan ses i nederkanten av figur 21 i brun färg. En grustäkt indikerar på att 

marken är torr och innehåller mest sand och grus. För att se att terrängen runt om vägavsnittet 

består av gles tallskog så är en bild från aktuell punkt presenterad som figur 22. Bilden är 

hämtad från www.google.com/maps (2019-03-26) och är tagen i juli 2018. Bilden bekräftar 

att området runt om punkt två är av sådan karaktär att vägkroppen har ett ypperligt underlag 

att ligga på. 

 

4.3 Spårdjup i med- och motriktningen  

För att öka förståelsen och undersöka vad spårdjupen kan bero på så väljs det att kolla på hur 

spårdjupen är i både norr- och södergåenderiktningen för den aktuella sträckan. Nedan följer 

material som kommer att kunna tas i beaktan när slutsatser och resonemang ska dras.  

 

 
Figur 23, Spårdjup i medriktning på hela vägsträckan (Pmsv3, 2019). 

http://www.hitta.se/
http://www.google.se/maps
http://www.google.com/maps
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Figur 24, Spårdjup i motriktning på hela vägsträckan (Pmsv3, 2019). 

 

Förklaring av figur 23 och figur 24, det färgade linjerna är aktuellt spårdjup och de rosa 

linjerna är vad underhållsstandarden är på den specifika platsen. För att se var i figur 23 som 

motsvarar var i figur 24 så kan avstånden som finns i nederkanten av figurerna användas. 

Exempel så motsvarar platsen 16000 i figur 23, 33400 i figur 24. Som ses i figur 23 och figur 

24 så skiljer sig spårdjupen åt i de två olika riktningarna. Inget direkt samband kan ses utifrån 

dessa två figurer, men för att undersöka om det eventuellt finns ett samband på väljs ett 

kortare avsnitt att undersökas, kallat punkt 3. 

 

4.3.1 Punkt 3 

För att som komplement till de tidigare jämförda punkterna så väljs denna punkt att 

analyseras i två riktningar, både med- och motgående. Detta väljs för att undersöka om det 

finns några skillnader i beläggningens spårdjup i de olika riktningarna. Punkten som 

undersöks valts på ett sådant ställe att det är två filer i en riktning och en fil i den motsatta 

riktningen.  

 

För att tydliggöra hur spårdjupen skiljer sig åt i med- och motriktningen så presenteras figur 

25 här nedan. Det som ses i figuren är spårdjupen på samma ställe på vägen med i olika 

riktningar. Där det är två filer på vägen så visas spårdjupet bara i K1, det högra körfältet. 

Medriktningen i grönt och gult och motriktningen i blått och brunt i figur 25.  

 

    
Figur 25, Med- och motgående riktning på samma avsnitt. (Pmsv3, 2019). 

 

Som ses i figur 25, så skiljer sig spårdjupen avsevärt i de två riktningarna trots att det är 

samma avsnitt av vägen. Spårdjupet efter tre år (2012-08-28), den gula och den bruna linjen, 

skiljer sig mindre åt än mätningen som gjordes efter nio år (2018-06-15), den gröna och den 

blåa linjen.  
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4.4 Jämförelse med annan väg 

För att kunna dra korrekta och mer motiverade slutsatser väljs en annan väg av samma 

karaktär som den aktuella vägen, för att användas som referensobjekt. Skillnaden på den 

referensvägen som valts är att den har byggds helt ny, det vill säga att sträckningen inte utgår 

från en äldre vägsträckning. Detta för att undersöka om en ny vägs beläggning håller längre 

eller om beläggning slits snabbare. För denna undersökning väljs E4:an mellan Enånger och 

Hudiksvall i Gävleborgs län. För att tydliggöra eventuella variationer i beläggningen så 

undersöks en graf från PMSV3 i övergången mellan gammal och ny väg, vilket ses i figur 28. 

I figuren framgår att den äldre delen av vägen är byggd 1999 och den nyare delen är byggd 

2009. På grund av detta väljs att kolla på spårdjupen 2012 och 2018, vilket presenteras i figur 

28.  

I spårdjupen som presenteras i den blå och den bruna linjen i figur 28, kan det ses att 

spårdjupen är mer ojämna och djupare på nybyggda vägavsnittet än där vägens byggår är 

1999. Trots att en ny beläggning lades på den äldre vägen 2011, vilket är samma år som den 

nya vägen byggdes.  

Figur 28, Vägnybyggnadsår och spårdjup för vägsträckningen Hudiksvall-Enånger (Pmsv3, 

2019). 

  



Högskolan Dalarna 

35 
 

4.5 Är den tilltänkta åtgärden motiverad? 

För att undersöka om den tilltänka åtgärden är motiverad så behövs till en början undersökas 

om en åtgärd är motiverad med tänkte på underhållsstandarden på vägen. Arbetet behandlar 

enbart spårdjup och om en åtgärd är motiverad med hänsyn till det aktuella spårdjupet. För att 

se om spårdjupet uppfyller underhållsstandarden på ett visst ställe kan utöver de grafer som 

tidigare har presenterats och även en kartbild hämtad från PMSV3 (2019-03-27) tydliggöra 

vart underhållsstandarden inte uppfylls. Nedan i figur 26 visas i rosa färg där spårdjupet 

överstiger den aktuella underhållsstandarden. Som ses så uppfylls inte den standard som 

vägen ska ha med tanke på spårdjup på en betydande del av det aktuella vägavsnittet. 

 

 
Figur 26, I rosa färg där underhållsstandard inte uppnås (Pmsv3, 2019). 

 

För att förtydliga hur vägen ser ut med hänsyn till spårdjupens underhållsstandard kan en in 

zoomad bild visa att vägens spårdjup inte överstiger standarden kontinuerligt längs vägen. 

Figur 27 är en kartbild hämtad från PMSV3 (2019-04-10) och beskriver en kortare utvald 

sträcka av den aktuella vägen. Som ses så är spårdjupen den dimensionerade delen av 

underhållsstandarden, det eftersom IRI eller Kantdjup inte syns till i figur 27. Den rosa 

markeringen visar även här var spårdjupen inte uppfyller underhållsstandarden och kraven 

som finns, men som ses finns partier där spårdjupen uppfyller underhållsstandarden. Att en 

väg varierar är ett vanligt förekommande problem, att bedöma var och vilken åtgärd som ska 

genomföras är därför en stor del av processen (Magnusson, 2019).  
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Figur 27, I rosa färg där underhållsstandard inte uppfylls (Pmsv3, 2019). 

 

  



Högskolan Dalarna 

37 
 

4.6 Samtal med Skanska om funktionsentreprenad 

För att få en bred och heltäckande bild om funktionsentreprenad som entreprenadform för 

vägprojekt så intervjuades Richard Nilsson på Skanska. Richard är involverad i deras uppdrag 

att sköta E22 genom Kalmar län och Östergötlands län och resonerar följande om 

funktionsentreprenad som entreprenadform: (Texten är skriven av rapportförfattaren efter 

samtal med Richard Nilsson 2019-04-04) 

Vid underhållsåtgärder så är det viktigt att dela in vägen i delsträckor där varje sträckas 

beläggning har liknande status, liknande djupa spårdjup. Detta för att kunna göra rätt åtgärder 

i rätt tid för att optimera skattebetalarnas pengar och få så lite störning i trafiken som möjligt. 

Skanska vill inte bara optimera åtgärderna för att maximera vinsten på ett sådant optimalt sätt, 

utan tänker att det är Skanskas väg i 15år och Skanska vill lämna tillbaka den i liknande skick 

som den togs över i. Men samtidigt är Skanska ett vinstdrivande företag som ska generera 

utdelning till bolagets aktieägare.  

 

Som fördel med funktionsentreprenad så ser Skanska att möjligheten till att konkurrera med 

kompetens istället för bara lägst anbud, som det blir vid utförandeentreprenad. Om Skanska 

gör ett bra jobb så finns det pengar att tjäna och skattebetalarna får ut mer av sina 

skattemedel. En annan fördel är att Skanska som entreprenör får chans att testa lite andra 

metoder och teorier vid underhåll av väger. Det eftersom det bara är funktionen som 

efterfrågas och inte hur funktionen ska uppnås. Skanska uppskattar långsiktigheten i 

uppdraget som är på 15år, på så sätt kan ett mer livscykelperspektiv tillämpas och det ger 

bättre utveckling på skattepengarna. Skanska kan inte missköta sig och inte uppfylla avtalade 

krav, för varje år ska Trafikverket inspektera så att utlovad standard uppfylls och om det inte 

uppfylls vid kontroll så måste en åtgärd genomföras.  

 

För Skanska som entreprenör finns det en nackdel med denna entreprenörsform, om 

bärigheten i vägen inte är tillräcklig så ojämnheter i tvärled uppstår av underliggande orsaker 

som inte har med beläggningen att göra kan det uppstå extra kostnader. Om något sådant 

skulle uppstå kommer en dialog med Trafikverket tas och Skanskas förhoppning är att 

kostnaderna kan delas mellan parterna. 

 

För att inte hamna i en sådan situation så skulle det behövas att Trafikverket tillsammans med 

förfrågningsunderlaget skickar med en geoteknisk undersökning, där bärigheten framgår. 

Innan Skanska lämnar ett anbud på ett sådant projekt så behövs en grundläggande 

undersökning av vägen så att ett så rättvist och bra bud kan lämnas. En sådan undersökning 

sker genom att en okulärbesiktning på den aktuella sträckan görs. Den tillsammans med data 

från PMSV3 över bland annat förväntad spårdjupsutveckling, ska ge Skanska en tillräckligt 

genomgående bild av vägens status och behov. (Nilsson, 2019) 
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Figur 29, E22 genom Kalmar län markerad med blått i kartan (Pmsv3, 2019). 
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5 Diskussion 

Detta arbete och rapport har behandlat spårdjup i asfaltsbeläggningar, varför specifika 

spårdjup har uppstått och om eventuella förklaringar till dessa har varit uppenbara. Det 

tillsammans med en kortare del om funktionsentreprenad inom vägprojekt utgör hela arbetet. 

Detta kapitel av rapporten behandlar diskussion och resultat, vad arbetet har kommit fram till 

och svaren till frågeställningarna som gjordes vid arbetets start.  

5.1 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen grundar sig i det resultat som presenteras i kapitel fem. Med de som 

utgångspunkt så diskuteras här nedan resultatets betydelse och tolkning. 

Den nuvarande vägens standard med hänsyn till spårdjup är som ses i figur 14 undermålig 

eller på gränsen på flertalet av vägens punkter. Att vägens spårdjup varierar mellan 2012 och 

2018 är helt naturligt eftersom varje år som trafik färdas på vägen så blir det mer och mer 

slitage och spårdjupen blir djupare och djupare. Detta kan ses i figur14. Där ses också att 

spårdjupen överlag följer den utvecklingen som kan förväntas, eftersom de förväntade 

spårdjupen ökar från 2012 till 2018 ganska jämt över hela vägen. Så man kan alltså redan 

efter tre år med den nuvarande beläggningen anta vart vägens underhållsstandard inte kommer 

uppfyllas vid ett tidigt skede. Detta som en generell slutsats, det finns punkter och ställen 

längs vägen där beläggningen rasar på ett mer oväntat sätt. 

  

Av figur 15 att döma så ökar spårdjupen kraftfullt när vägen bara består av en fil, detta är en 

vanligt förekommande sak som sker på flera ställen på vägsträckan. Att spårdjupen oftast är 

djupare på de avsnitt där det finns en fil kan bero på olika saker, där en förklaring är att all 

trafik som färdas på vägen åker i samma spår. Trafikanterna har inte möjligheten att välja om 

det vill köra i K1 eller K2, vilket medför att slitaget blir större på det körfält som finns. Men 

detta är bara om spårdjupens orsak är av dubbdäcksslitage inte om slitaget kommer från 

tungtrafik, det eftersom den allra största delen av den tunga trafiken kör i K1 oavsett om det 

finns ett eller två körfält. Det som tung trafik kan orsaka är, plastiska deformationer. Om en 

väg är för klent bygd, framförallt ut mot vägren, så kan plastiska deformationer uppstå eller 

om fel bindemedel har valts.  

Även största delen av vanlig trafik färdas i K1 trots att det finns två körfält, så att spårdjupen 

blir djupare och slitaget mer där det bara finns en fil är svårt att beskriva en generell slutsats 

kring. Trafikantens beteende kan vara en parameter, eftersom mitträcket gör att bilarnas 

placering på vägbanan blir mer koncentrerad till ett och samma ställe. Jämfört med om det 

finns bredare vägbana att köra på så varierar bilarnas placering i sidled mer. Denna teori 

tydliggörs i en publikation av Terence McGarvey på VTI, där det bekräftas genom studier att 

mötesfria vägar bryts ner snabbare är traditionellt utformade vägar. Den publikationen anser 

att dålig tvärsnittsdesign är orsaken till problemet och att designförbättringar är möjliga, men 

kräver större inverteringsinsatser. (McGarvey, 2017) 

 

I figur 16 ses att det slitage som gör den punkten undermålig troligen sker av 

dubbdäcksslitage i kombination av slitage av tung trafik, eftersom bredden på spårdjupen i 

tvärprofilen är relativt smala vilket tyder på att fordon med en smalare axelbredd har skapat 

spårdjupen. Men spårdjupen är relativt djupa, vilket tyder på att överbyggnaden har får dålig 

bärighet, eller kanske att vägen är i behov av ett bättre bindlager som sprider krafterna på ett 

bättre sätt ner i vägkroppen. En orsak att undergrunden är undermålig just här kan bero på det 

som presenteras i figur 17 och figur 18, att det finns en sankmark vid sidan av vägen. 

Vägkroppens bärighet påverkas av områdena runt omkring vägen, vilket gör att saker som 

dålig dränering eller sankmarker påverkar terrassens stabilitet. 
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Om det jämförs med punkt två där vägens spårdjup uppfyller underhållsstandarden, är de två 

största skillnaderna att vägen vid denna punkt består utan två filer och omkringliggande 

område är av annan karaktär. Karaktären är istället för sankmark en sandhed vilket bidrar till 

att inga stora mängder stillastående vatten kan samlas i marken och i sin tur påverka 

vägkroppen. Därför antas att bärigheten vid denna punkt är tillräcklig och spårdjup och 

deformationer av tung trafik inte uppstår i vägbanas beläggning.  

 

Är den tilltänkta åtgärden motiverad? Svar ja, eftersom större del av vägavsnittet inte 

uppfyller underhållsstandard som beslutats, så är en åtgärd motiverad enligt arbetsmodellen 

som tillämpas idag. Detta kan ses i figur 26, där den rosa färgen dominerar vägavsnittet och 

således är en åtgärd befogad. Den tilltänka åtgärden består av en varmmassa med 

egenskaperna: 36 mm ABS 16 100/150, (mer om den beläggningen finns i kapitel 2.5.2).  

 

Är de rätt egenskaper till den nya beläggningen? Efter samtal med Carl Magnusson på 

Trafikverket och tillika handledare till detta arbete, så resonerades det fram att djupare 

uträkningar och undersökningar om den valda beläggningen är rätt är överflödigt. På grund av 

vägens ÅDT och geografiska placering med god tillgång på bra stenmaterial så är den valda 

beläggningen ett av få alternativ.  

  

Av samtalet med Richard Nilsson på Skanska om funktionsentreprenad, tolkas att de som 

entreprenören skulle vilja se fler upphandlingar på detta sätt. Det ger dem mer frihet och 

möjlighet att utvecklas som företag och medarbetare. Metoden skulle troligtvis göra att mer 

tidseffektiva och synkroniserade underhållsåtgärder skulle genomföras. Att ett och samma 

företag ansvarar för ett längre sammanhängande avsnitt är den troligaste orsaken att en 

effektivisering av åtgärderna skulle ske. Med hänsyn till spårdjup skulle detta troligen 

medföra att vägens spårdjup skulle minska eftersom ett vite skulle behöva betalas av 

entreprenören om de beslutade kraven inte uppfylls vid kontroll av Trafikverket. Detta skulle 

troligen medföra att de entreprenörer som ansvarar för en funktionsentreprenad skulle vara 

noga med att de beslutade kraven uppfylls till högre grad än vad Trafikverket själva gör.  

5.2 Metodens användbarhet/ Felkällor 

Metoden förutsätter att det finns bra data att ta del av, vilket det finns tillgång till i PMSV3. 

Så datan i sig bör inte vara en felkälla, men tolkningen av de presenterade graferna har skett 

manuellt och därför finns en felkälla som kan spela in. 

Arbetet består av en osäkerhetsfaktor i valet av punkter där analys har genomförts, antalet 

punkter kunde varit fler för att minska osäkerheten. Detta kan göra att studiens användbarhet 

kan vara osäker att tillämpa direkt av, men vissa riktlinjer och antaganden kan dras. De 

osäkerhetsfaktorer som spelar in på de valda punkterna kan vara att den manuella tolkningen 

vid de valda punkterna skett felaktigt. Ytterligare en felkälla och möjligen den största är att 

denna studie bara behandlar en vägsträcka, bortsett från referensvägen. Detta kan medföra att 

resultatet och slutsatserna hade blivit på annorlunda vis vid annan vägsträcka. 

5.3 Studiens användbarhet 

Detta projektarbete kan ge ett bättre underlag vid beläggningsåtgärder för asfaltsbeläggningar 

och djupare förståelse för spårdjup och dess utveckling.  

 

Arbetet avgränsades till att endast innefatta spårdjup och hur de kan ha uppstått. 
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5.4 Förslag till fortsatt arbete 

Ett fortsatt arbete skulle kunna omfatta funktionsentreprenader, vad och vilka fördelar och 

nackdelar det finns om denna entreprenadform. Att undersöka hur Trafikverket och de olika 

entreprenörerna resonerar kring detta.  

 

Ett annat ämne som ett fortsatt arbete skulle omfatta är hur mycket undergrundens bärighet 

påverkar spårdjupen. Eftersom det anses att bärigheten har relativt stor betydelse på hur 

spårdjupen i vägbanan ser ut. 

 

Ytterligare ett ämne som ett fortsatt arbete kan omfatta är jämförelse mellan Trafikverkets 

olika regioner, om och eventuellt hur olika projektledare resonerar och arbetar vid val av 

beläggningsåtgärder. Skiljer det något beroende vart i Sverige vägens placering är.  
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6 Slutsatser 

Viktiga slutsatser från detta examensarbete är: 

• Det är motiverat att genomföra en heltäckande åtgärd på det aktuella vägavsnittet med 

hänsyn till det aktuella spårdjupet som inte uppfyller den beslutande 

underhållsstandarden 

• En indikation vart spårdjupen kommer överstiga kraven i underhållsstandarden går att 

utläsa, men detta är inte konsekvent över hela vägsträckan. Detta beror på att 

spårdjuputvecklingen på vägavsnittet kan avvika från den förväntade utvecklingen i 

punkter längs vägen, på ett svårbegripligt sätt.  

• Funktionsentreprenad inom vägunderhåll med hänsyn till spårdjup kan bidra till att 

underhållsstandarden uppfylls bättre. Men det bör dock undersökas mer, innan djupare 

slutsatser dras.  
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