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Abstract 
 

Abstract 

This report was undertaken at the request of the Management and maintenance 
department of Swedish National Road Authority (Vägverket Region Sydöst) in 
Jönköping. 

In 1992, the management and maintenance of Swedish roads were laid out on 
external contractors. When putting out a tender for the work, the foundation is 
from a national set of rules which are in constant change. This report is limited to 
winter road upkeep. 

The trend in the invitation for tenders is that it is moving from the more 
conventional executional demands towards the less controlling demands. The 
downside of functional, less controlling demands is that it is difficult to articulate 
how to measure them. The order authority therefore has to find ways to make 
sure to get what has been paid for. 

In connection to the invitation for tender of winter road upkeep for 2005, the new 
set of rules, ATB Vinter 2003 was deployed. 

The main purpose of this thesis is to see which the big changes in the set of rules 
are and how these changes affect the organisation and activities of the contractor.  

It is also studied how the changes in execution is perceived by road users and how 
it affects the possibilities of the contractor to come as a newcomer to a new area 
of administration. 

Interviews and examination of sets of rules has led to a list of a number of 
changes that the contractors feel affect their work in any sense. 

Views from road users that have come in to the order authority have been 
scrutinized to see how they have experienced the change. When selecting which 
areas of administration to examine, care was taken to ensure that one was where 
the same contractor secured a renewed contract for the area over the gap of 
changing rules and the other one was area where the contractor was a newcomer.  

The result shows a number of changes and how these affect both the contractors 
and the road users.  

The report describes how winter road upkeep is maintained in the south of 
Sweden and the cooperation between buyer and contractor. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Denna rapport är skriven på uppdrag av Vägverket Region Sydöst, avdelningen 
för Drift och underhåll i Jönköping. 1992 lades drift och underhåll av de svenska 
vägarna ut på entreprenad. Vid upphandling av entreprenaderna utgår man från ett 
nationellt regelverk, som byts ut regelbundet. Rapporten begränsar sig till att 
behandla vinterväghållning. 

Trenden i upphandlingarna är att de går från de mer konventionella 
utförandekraven mot de mindre styrande funktionskraven. Nackdelen med 
funktionskrav är att det är svårt att i förfrågningsunderlaget formulera mätbara 
krav. Dessutom krävs kontroll och uppföljning för att säkerställa att man får det 
man betalat för. 

I samband med kontraktsupphandlingen 2005 bytte man från Drift 96 till det nya 
regelverket ATB Vinter 2003.  

Huvudsyftet med detta examensarbete är att titta på vilka som är de stora 
förändringarna i regelverket samt hur dessa påverkar entreprenörens organisation 
och verksamhet. Arbetet behandlar även hur förändringarna uppfattas av 
trafikanterna samt hur det påverkar en entreprenörs förutsättningar att komma 
som ny till ett driftområde. 

Intervjuer och regelverksgranskning har lett fram till en sammanställning av ett 
antal förändringar som entreprenörerna anser påverkar deras arbete i någon 
mening. Trafikantsynpunkter som inkommit till Vägverket Region Sydöst har 
granskats för att se hur trafikanterna har upplevt regelverksbytet. Vid val av vilka 
driftområden som skulle studeras, valdes ett där entreprenören tog över samma 
driftområde och ett där entreprenören kom ny till driftområdet.  

Resultatet visar ett antal förändringar och hur dessa påverkar entreprenören och 
trafikanterna.   

Rapporten beskriver även hur vinterväghållning utförs i södra Sverige. Dessutom 
belyses samarbetet mellan beställare och entreprenör. 

 

Nyckelord 

Vägverket Region Sydöst 

Vinterväghållning 

Drift 96 

ATB Vinter 2003 

 

Driftområde 

Stickprov 

Byggmöte 

Funktionskrav 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Då Vägverkets utförandeenhet konkurrensutsattes i samband med en stor 
omorganisation 1992, lades drift och underhåll av de svenska vägarna ut på 
entreprenad. Varje region delades in i ett antal driftområden, som var och ett 
upphandlas individuellt. Vägverkets olika regioner blev i samband med 
omorganisationen beställare och utförandet upphandlas som totalentreprenad med 
funktionsansvar och fast pris per säsong. Beställaren har arbetat fram en 
Funktions- och Standardbeskrivning (FSB) där funktionskraven finns redovisade, 
vilket entreprenören har åtagit sig att uppfylla genom sitt anbud. 

När regionen tar fram förfrågningsunderlaget (FU) för vinterdriften utgår man 
från en allmän teknisk beskrivning (ATB). Tidigare har man utgått från Drift 96. 
2003 ersattes denna av ATB Vinter 2003. Under 2005 gjordes dessutom vissa 
justeringar i regelverket, så kallade GeneralDirektörs-beslut.  

På uppdrag av Region Sydöst skall en analys av hur bytet påverkat entreprenörens 
organisation och arbetsmetoder genomföras. Dessutom skall en granskning av 
trafikanternas synpunkter utföras, för att se om de ändrade kraven påverkar 
uppfattningen av standarden på vintervägarna.  

Region Sydöst är uppdelat i 24 olika driftområden. Drift och underhåll i respektive 
område upphandlas på tre år med möjlighet till förlängning upp till ytterligare fyra 
år. Vinterväghållningen är den klart största delen mätt i resurs och pengar, därför 
har vi valt att begränsa arbetet till den delen.  

Av regionens totalt 24 driftområden är 17 områden nu upphandlade på Vinter 
2003 varav 7 driftområden upphandlades 2005 med det reviderade regelverket. 

Vi kommer att titta på driftområdena Jönköping och Eksjö som gick in i en ny 
kontraktsperiod från 1 september 2005. I Jönköping har samma entreprenör, 
Vägverket Produktion, haft området sedan 1992. I Eksjö bytte man entreprenör 
från Vägverket Produktion till NCC. 

1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de tekniska beskrivningarna skiljer 
sig åt samt studera hur bytet har påverkat entreprenörens organisation och 
arbetsmetod och därmed möjligheten att uppfylla de ställda funktionskraven.  

Utöver detta skall en utvärdering av trafikanternas synpunkter försöka 
genomföras, för att se om de ändrade kraven påverkar uppfattningen av 
standarden på vintervägarna. 

En annan parameter i arbetet är att se om bytet av entreprenör i ett driftområde 
påverkar funktionen. 
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1.3 Mål 
Målet med detta examensarbete är att sammanställa hur bytet från Drift 96 till 
ATB Vinter 2003 har påverkat:  

• Entreprenörens organisation och därmed förmågan att uppfylla de av 
beställaren uppställda kraven.  

• Trafikanternas allmänna uppfattning om vinterväghållningen. 

Ett ytterligare mål är att se hur förutsättningarna skiljer mellan en entreprenör som 
får fortsätta i sitt område i förhållande till en entreprenör som kommer ny till 
området. 

1.4 Avgränsningar 
Då drift och underhåll är ett mycket brett område har rapporten avgränsats till att 
enbart behandla vinterväghållningen. På grund av det stora antalet driftområden i 
regionen begränsas rapporten till endast två av dessa. Vi har valt att titta på ett 
driftområde som har bytt entreprenör, driftområde Eksjö, och ett där samma 
entreprenör fått förnyat förtroende, driftområde Jönköping. 

Rapporten kommer inte att innehålla en komplett jämförelse av de båda 
regelverken, utan endast belysa de skillnader som entreprenörerna, beställare och 
kontrollant tagit upp vid de genomförda intervjutillfällena. 



Vinterväghållning 

2 Vinterväghållning 

2.1 Historik 

2.1.1 Vägverket 

Människan har i alla tider förflyttat sig mellan olika platser, ju mer tekniken 
utvecklas desto mer och längre färdas vi. Under 1800-talet hade transporterna fått 
en sådan viktig betydelse att det 1841 bildades ett ämbetsverk vars uppgift var att 
ta hand om ärenden som gällde kanaler och vägar. Detta verk kom att heta Kongliga 
styrelsen för allmänna wäg- och wattenbyggnader.  

Under åren har verket bytt namn ett flertal gånger. Dagens namn Vägverket togs 
1983. 

I och med omorganisationen av myndigheten Vägverket 1992, bröt man ut 
utförandet, däribland drift och underhåll, som konkurrensutsattes och döptes till 
Vägverket Produktion. 1

2.1.2 Allmänt vinterväghållning 

Vinterväghållningen är betydligt äldre än Vägverket självt. Förr spelade 
vintervägarna en mycket viktig roll för resor och transporter. Framförallt var den 
tunga trafiken i huvudsak hänvisad till vintern, då vägarna klarade tyngre laster än 
under sommarhalvåret.  

Under medeltiden fanns inga lagbestämmelser som reglerade vinterväghållningen. 
Det var trafiken i sig som höll undan snön genom att de som färdades körde upp 
en tillfredställande väg. Det kallades att körbanan ”vägades”.  

Första gången vinterväghållningen nämns i en författningstext är i 
landshövdingeinstruktionen från 1687. Från och med detta år var det 
landshövdingarnas uppgift att se till att vägar och broar sköttes. Detta innebar inte 
bara skötsel av sommarvägarna utan även de ”som om wintern brukas och 
behöfwas”. 2

                                                 
1 http://www.vv.se/templates/page3____9710.aspx (accessed 2006-04-04) 
2 http://www.vv.se/templates/page3____10730.aspx (accessed 2006-04-04) 
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2.1.3 Snöplogning 

Snöplogning nämns i skrift första gången 1786 i ett kungligt brev, där det stadgas 
att det är upp till respektive väglottsinnehavare att skotta eller ploga respektive 
väglott. 

 

Bild 1. Hästdragen snöplog.3

1790 kom det ut en ny kunglig förordning om ”Allmänna wägarnes underhållande 
wintertiden”. Här görs en tydlig uppdelning mellan barmarksunderhåll och 
vinterväghållning. Bland dem som bodde närmast en allmän väg skulle ett ploglag 
utses. Dessa fick sedan ersättning från socknen, som i sin tur tog betalt av de 
resande.  

Efter svårigheter med att få ploglagen att fungera infördes 1845 begreppet 
plogfogde, vars uppgift blir att leda ploglaget och delegera så att plogning och 
skottning sker efter snöfall. Om detta inte efterlevdes krävdes ploglaget på böter. 
Detta går att likna med dagens vite som utkrävs om funktionskraven inte uppfylls 
i ett driftområde.  

I en avhandling om Jämtlands vägar från 1791 går att läsa att snöplogar började 
användas redan på 1730-talet. Det kom dock att dröja ända in på 1900-talet innan 
plogen utvecklades till den mer lätthanterliga halvplogen, där en sida av vägen 
plogas i taget. Innan hade man använt sig av en spetsplog, som krävde mer 
dragkraft än halvplogen. 

I början av 1900-talet då biltrafiken började komma igång, var det diskussioner 
om den skulle fungera året om eller enbart sommartid med tanke på det hinder 
som snömassorna utgjorde. Diskussionerna ledde fram till att väglagen ändrades 
1927 och vägarna öppnades för biltrafik året om i hela landet. 

Vår nuvarande väglag kom 1971 och här gör man ingen skillnad mellan 
barmarksunderhåll och vinterväghållning. Vägen ska hållas i godtagbart skick för 
de resande genom underhåll och reparationer. 4

                                                 
3 http://hem.passagen.se/kvarngarden1/torps_gusten_197.htm (accessed 2006-05-05) 
4 http://www.vv.se/templates/page3____10730.aspx (accessed 2006-04-04) 
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2.1.4 Halkbekämpning 

Under 1920-talet började sandning av vägar ske. Det var framförallt större vägar, 
infarter till städerna samt branta backar som sandades. Först i väglagen från 1934 
skrevs sandningen in och i och med detta kom även sandningen i gång i allmän 
utsträckning. Länge var sandningen en känslig punkt, då bil- och slädtrafiken hade 
olika uppfattningar i frågan därför sandades länge enbart ena sidan av vägen. Fram 
till 1950-talet skedde sandningen ganska primitivt, men i och med biltrafikens 
utbredning fick sandningen lov att moderniseras.  

Saltning av vägar kom på allvar i gång under 1960-talet, men användes redan från 
20-talet. Det var mot slutet av 1930-talet som man började blanda salt i sanden för 
att den inte skulle frysa.5

2.2 Upphandling 

2.2.1 Upphandlingsprocessen 

Cirka ett år innan en kontraktstid för ett driftområde har löpt ut börjar det 
omfattande arbetet med att ta fram underlag till det nya kontraktet. Ansvarig för 
detta arbete är projektledaren för det aktuella driftområdet. Det nya underlaget 
bygger på en reviderad Funktions- och Standardbeskrivning, som ser likadan ut i 
hela Sverige.  

Runt årsskiftet är förfrågningsunderlaget klart och upphandlingen av 
entreprenaden börjar. Annonsering sker i Anbudsjournalen på Internet. Då 
kontraktssumman överstiger uppställda gränsvärden för kraven på EU-
upphandling annonseras även i en internationell upphandlingstidning. Intresserade 
entreprenörer bjuds in till ett informationsmöte. Där presenteras upplägg, 
förändringar sen tidigare år, vad beställaren anser vara särskilt viktigt samt en 
presentation av driftområdet, geografiskt och klimatmässigt. De entreprenörer 
som efter informationsmötet är intresserade av att utföra entreprenaden måste 
begära förfrågningsunderlaget. Beställaren måste veta vem som fått handlingarna 
för att kunna distribuera eventuella ändringar och kompletteringar till samtliga.  

 

Bild 2. Tidsaxel över upphandlingsprocessen

                                                 
5 http://www.vv.se/templates/page3____10730.aspx (accessed 2006-04-04) 
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Efter anbudsinlämnandet sker anbudsöppning och arbetet med att värdera 
anbuden börjar. Vid värderingen tittar beställaren på olika delar, dels om de 
grundläggande formella kraven uppfylls, dels entreprenörens anbudssumma och 
dels de mjuka parametrarna. Med de mjuka parametrarna menas entreprenörens 
plan för hur arbetet ska utföras, vilka resurser entreprenören har samt hur 
kvalitets- respektive miljösystemet ser ut. Dessa kriterier värderas av specialister 
inom regionen och resulterar sedan i poäng, där varje poäng utgör en procentsats 
med vilka anbudssumman sedan räknas ner. Beställaren väljer den entreprenör 
som hamnar på lägst summa efter nedräkningen till att sköta driftområdet. 

Innan kontraktet blir giltigt har övriga anbudslämnare tio dagar på sig att 
överklaga beslutet. Efter dessa tio dagar vinner kontraktet laga kraft.  

Entreprenaden tas sedan i drift den första september. 

2.2.2 Vägverkets upphandlingsstrategier 

Driftområdenas storlek 
När drift och underhåll lades ut på entreprenad valde man att dela upp regionen i 
både stora och små driftområden, allt från 30 till 130 mil. Detta för att locka in de 
små aktörerna, till exempel lastbilscentraler, på marknaden och där igenom öka 
konkurrensen. Tyvärr blev inte gensvaret hos de mindre aktörerna som man hade 
önskat och därför planerar man nu att öka driftområdena geografiskt istället och 
därmed få ner antalet kontrakt. Då det kontinuerligt görs ändringar i underlagen 
ser man en fördel med att ha färre kontrakt genom att standarden i driftområdena 
blir mer likvärdig.   

Utförandekrav - funktionskrav 
Då drift och underhåll upphandlas används två olika typer av krav; utförandekrav 
samt funktionskrav. Vid utförandekrav ställs krav på en viss aktivitet, metod eller 
teknisk lösning, exempel: kantstolpar tvättas en gång per år. Vid funktionskrav är 
kravet kopplat direkt till anläggningens egenskaper och formuleras ofta i 
gränsvärden, exempel: kantstolpar underhålls så att vid halvljuskörning skall tre 
kantstolpar vara synliga. 

Ett arbete pågår alltsedan omorganisationen beställare/utförare att gå över mer 
och mer mot att ge entreprenören funktionsansvar på de delar där möjligheten 
finns. Nackdelen med funktionskrav är att det är svårt att i FU formulera mätbara 
krav, dessutom är det svårt för entreprenören att fastprissätta uppdragen då 
mängderna är ovissa.6 Ett ständigt arbete pågår med att förbättra och täppa till 
”kryphål” i handlingarna.  

                                                 
6 Olsson U. (2000) Drift och underhåll av vägar och gator kap 13 
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Väghållardel 
Väghållardelen, som tidigare benämndes mervärdeseffekter, är till för att försöka 
locka entreprenören att tänka kreativt. Därför finns i varje driftområde en summa 
pengar avsatta för till exempel utveckling samt säkerhets- och miljöarbete. 
Summan uppgår som mest till 6 % av kontraktssumman. Delar av denna summa 
tenderar dock att gå till oförutsägbara och akuta åtgärder, då det är svårt för 
beställaren att budgetera rätt summa för dessa åtgärder. 

2.2.3 Vägverkets målsättningar 

Vägverket har formulerat ett antal målsättningar för drift och underhållsinsatser. 
Målsättningarna ligger till grund för formuleringen av de verksamhetsmål som 
gäller fram till 2007. För vinterväghållning gäller följande mål: 7  

• Med hänsyn till vägens funktion är framkomligheten god även under 
vinterperioden. 

• Ingen dödas eller skadas allvarligt på det statliga vägnätet på grund av 
vinterförhållanden. Vägverkets nollvision är vägledande. 

• Tillgängligheten till kollektivtrafikanläggningar och till gång- och 
cykelvägssystemet är hög även om det råder vinterförhållanden.  

• Miljöriktiga och miljövänliga metoder används för bekämpning av 
vinterhalka. 

2.3 Anbudsberäkning 
Både VV Produktion och NCC gör sina anbudskalkyler på central nivå. Man tar 
alltid fram en ny grundkalkyl, oavsett om man haft samma driftområde tidigare. 
Detta för att undvika att eventuella felaktigheter kommer med. Först i slutskedet 
kopplas aktuella platschefer och arbetsledare in för synpunkter och återkoppling 
av erfarenheter för det specifika driftområdet. Man gör en riskbedömning, bland 
annat över risken att få vite. Möjligheten att få andra arbeten i området undersöks 
och värderas. Allt vägs samman och man enas om en anbudssumma.  

2.4 Snöröjning 
Snöröjning innebär att man tar bort snö från trafikytor där snö lagrats i för stor 
mängd och därför hindrar framkomligheten. Dessutom kan snön bli hal. Därför 
kombineras snöröjning oftast med någon form av halkbekämpning.  

De flesta entreprenörer upphandlar underentreprenörer (UE) för snöröjning. UE 
får själv stå för fordonet och entreprenören ombesörjer att den utrustning som 
krävs finns tillgänglig, till exempel plogblad och saltspridare.  

                                                 
7 Isacsson U. (2000) Drift och underhåll av vägar och gator kap 2 sid 15-16 
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De krav som ställs vid val av fordon är miljökrav8 samt trafiksäkerhetskrav9. 
Dessutom har beställaren gjort vissa begränsningar i Funktion- och 
Standardbeskrivningen (FSB) vad gäller brukandet av traktorer för snöröjning. På 
grund av fordonets tekniska begränsningar får traktor endast användas på 
vägstandard 4 och 5 (se bilaga 3).  

Entreprenörerna använder sig av ett digitalt optimeringsprogram vid framtagandet 
av plogsträckor, för att få en optimal resursanvändning. Aktuella parametrar läggs 
in i programmet vid anbudsräknandet, bland annat de gällande kraven samt vilka 
fordon som finns att tillgå.  

Snöplogningsutrustningen kan placeras på antingen en traktor eller en lastbil. 
Traktorns begränsningar är följande: 

• Plogbredden är begränsad, för normalbreda klass 4-5 vägar brukar plogarna 
vara ca 3,6-4 m breda. Kravet är att de klarar av att ploga hela vägen på två 
drag (fram och tillbaka). 

• Hastigheten ligger normalt endast på 30-40 km/h. Ökas hastigheten 
tenderar plogen att studsa, vilket försämrar plogningen avsevärt. 

De vägar som har fler körfält snöröjs med två lastbilar, utrustade med framplog 
och sidovinge(se bild 3 och 4), som kör tätt efter varandra i var sitt körfält, så 
kallad tandemplogning (se figur 1). 

 

Figur 1. Tandemplogning på flerfältsväg 

De lastbilar som kör på det lilla vägnätet utrustas inte med vinge, utan har i regel 
endast en 4 meters frontplog. 

                                                 
8 105:an, Vägverkets miljökrav vid upphandling av projekteringsuppdrag och 
entreprenader - Publikation 2001:105 
9 Säkerhet på väg 2003 
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Vinterväghållning 

 

Bild 3. Frontplog (foto: C.Zetterström) 

 

 

Bild 4. Sidovinge (foto: C.Zetterström) 

 

2.5 Halkbekämpning 

2.5.1 Mekanisk 

Mekanisk halkbekämpning i form av sandning utförs för att förbättra friktionen 
vid is- och snöväglag. I norra Sverige sandas alla typer av vägar, i södra och 
mellersta landet sker sandning i huvudsak på lågtrafikerade landsbygdsvägar. Att 
bara de mindre vägarna sandas beror på att effekten av sandningen är kortvarig, 
efter att 200-300 fordon passerat har friktionen återgått till ursprungsvärdet. Detta 
löses genom att salt blandas med sanden, 25-50 kg per m3 sand. På det sättet får 
sanden bättre fäste på underlaget genom saltets smälteffekt, dessutom förhindrar 
saltet att sanden fryser i upplagen. 10

                                                 
10 Johansson A. (2000) Vinterdrift vägar, gator, järnvägar och flygfält kap 5 

 9   



Vinterväghållning 

2.5.2 Kemisk 

Kemisk halkbekämpning sker i Sverige nästan enbart med hjälp av salt, dock pågår 
forskning för att hitta alternativ (socker-saltkombination).  Saltning utförs dels 
förebyggande och dels på befintlig halka. Salt är verksamt ner till -12° C. 

Den ökade saltanvändningen på våra vägar har lett till stora belastningar på miljön. 
Påverkan på grund- och ytvatten, skador på ytvegetation med mera har blivit stora 
problem. Detta har lett fram till att Vägverket år 2004 utarbetade en strategi för 
salthanteringen, benämnd ”Miljöanpassad framkomlig vinterväg”, som gäller från 
och med hösten 2005. Man lägger här fokus på effektivare saltanvändning, skydd 
av vattentäkter och att vägar med färre än 2000 fordon per dygn sandas istället för 
att saltas. Detta innebär för Region Sydöst att cirka 70 mil av totalt 550 mil saltväg 
blir sandväg. Man räknar med att i och med detta minska saltåtgången med cirka 
1500 ton/år, vilket motsvarar en minskning med cirka två procentenheter. 11

Ett led i att minska användningen av salt är att sprida saltlösning, bestående av en 
mättad NaCl-lösning, istället för torrt salt och därigenom kunna reducera 
saltmängden med upp till 75 %. 12  

1999 införde Region Sydöst incitament på salt för att ytterligare reducera 
saltanvändningen. Incitamentet innebär att entreprenören premieras om man 
lyckas hålla nere saltmängden och ändå uppfyller uppställda funktionskrav på 
friktion. Entreprenören anmäler månadsvis till beställaren hur mycket salt som 
förbrukats. 

2.6 Stickprovskontroll 
Vägverket har väghållaransvaret och måste få intygat att vägnätet är framkomligt 
och trafiksäkert, samt att kraven som ställs i FU uppfylls.  

Sedan 2005 har Vägverket Region Sydöst anlitat en extern kontrollant för kontroll 
av utförandet av drift och underhåll i Jönköpings läns sex driftområden. Tidigare 
utfördes kontroller av beställarsidans egna projektledare. Orsaken till att en 
kontrollant anlitades var att kontrollerna på grund av tidsbrist inte utfördes så 
frekvent som var önskvärt, dessutom finns önskemål om att samtliga 
driftområden skall bedömas likvärdigt. Projektledaren utför därför inga kontroller 
längre.   

Stickprovskontroller sker knappt en gång i veckan per driftområde. Vintertid är 
vädret den styrande parametern, då kontroller ska ske både under och efter 
åtgärdstid samt vid halka. Kontrollanten har direktkontakt med VViS 
(vägväderinformationssystem) och TIC (trafikinformationscentral) för väder- och 
trafikinformation. 

                                                 
11 Sund Y. och Modig U. (2005-10-01) Kommunikations- och säljplan för miljöanpassad 
saltanvändning inom Region Sydöst 
12 Johansson A. (2000) Vinterdrift vägar, gator, järnvägar och flygfält kap 5 
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Kontrollanten har utrustning i form av friktionsmätare, temperaturmätare, 
rätskiva, kamera, avvägningsstång med mera. Vid en ”stickprovsrunda” 
kontrolleras framförallt: 

• Snö- samt snömoddsdjup 
• Ojämnheter (se bild 5) 
• Friktion 
• Överplogning 
• Sikt 
• Framkomlighet vid busshållplatser 
• Sandlådor 

 

Bild 5. Kontroll av ojämnhet. (foto: C.Zetterström) 

De funktionskrav som ställs från beställaren anges i ATB Vinter 2003 med tillägg. 
Vilka krav som gäller för en specifik vägsträcka bestäms utifrån vilken vägstandard 
den är klassad (se bilaga 3). 

Allt som kontrolleras protokollförs (se bilaga 4) för att senare kunna rapporteras 
till beställaren samt entreprenören. Vid akuta problem kontaktas entreprenören 
omgående för omedelbar åtgärd. Sammanställning över anmärkningar tas upp och 
diskuteras vid nästkommande byggmöte.  
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2.7 Egenkontroll 
Entreprenörens egenkontroller är en kvalitetssäkring gentemot beställaren. 
Egenkontrollerna består av följande delar: 

• Dagbok. Entreprenören skriver dagligen in vad som utförts, vilka resurser 
som använts samt vilka yttre omständigheter som rådde vid utförandet. 
Dagboken verifierar vad som genomförts och finns alltid tillgänglig för 
beställarens projektledare. 

• Vägserviceman. En heltidsanställd på Vägverket Produktion som 
kontinuerligt besiktigar driftområdet. Brister åtgärdas direkt eller 
rapporteras till berörd arbetsledare. Dessa besiktningar har inget direkt 
kvalitetsvärde, då anmärkningarna inte protokollförs. Motsvarande arbete 
utförs i Eksjöområdet av arbetsledningen på NCC. 

• Slingkörare/egenkontrollrunda. I driftområde Jönköping utförs en objektiv 
kontroll av en person internt inom arbetschefsområdet. Kontrollerna 
utförs slumpmässigt, 1-2 gånger per månad. Dokumentering sker i internt 
nätverk och tas sedan upp på nästkommande byggmöte. Eksjöområdets 
motsvarighet är en egenkontrollrunda som sker en gång per månad. Varje 
aktivitet förs in i en dagbok, som sedan finns tillgänglig för beställaren. 

• Förarverifiering. Efter att en plogsträcka har åtgärdats verifierar föraren att 
åtgärd skett samt hur stora resurser som använts. Detta dokumenteras och 
finns tillgängligt för beställaren. 

2.8 Byggmöte 
I förfrågningsunderlaget ställs krav på entreprenören att delta i månatliga 
byggmöten. Vid byggmötena träffas representanter från beställare och 
entreprenörer. Beställarens representant är ofta projektledaren samt eventuellt 
stickprovskontrollant. Entreprenören representeras av platschef och arbetsledare 
samt eventuell vägserviceman. 

De punkter under byggmötet som berör vinterväghållning är: 

1 Föregående protokoll 
2 Entreprenörens verifieringar och mätningar från egenkontroll 
3 Beställarens stickprovskontroll 
4 Avvikelser 
5 Produktion, utförd och planerad  
 - Vinterväghållning 
8 Trafikantsynpunkter 

Mellan byggmötena hålls leveransuppföljningsmöten, där platschefen samt 
projektledaren deltar. På dessa möten tas mer detaljerad information upp.  
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2.9 Vägväderinformationssystem, VViS 
Vägverket använder sig av ett avancerat vägväderinformationssystem, (VViS). 
Systemet består av cirka 710 mätstationer, se bild 6, som finns utplacerade över 
hela landet. Dessa mäter vägyte- och lufttemperatur, daggpunktstemperatur, typ 
och mängd av nederbörd, luftfuktighet samt vindens hastighet och riktning. En 
del av mätstationerna har även möjlighet att med hjälp av kamera dokumentera 
väglaget. Stationerna rapporterar aktuella klimatförhållanden samt ger olika 
prognoser dygnet runt vintertid. 13   

Den information som erhålls används sedan av: 

• Beställaren, som underlag för faktureringen. 
• Entreprenören, styrmedel för verksamheten.  
• Kontrollanten, för kontroll av åtgärdstider med mera. 
• Trafikanterna, trafikinformation via Vägverkets hemsida. 
 
 
 

 

Bild 6. VViS-station14

                                                 
13 http://www.vv.se/templates/page3____568.aspx (accessed 2006-04-10) 
14 http://www.vti.se (accessed 2006-04-10) 
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2.10 Trafikantsynpunkter 
En viktig del av Vägverkets arbete är att uppmärksamma och utöka 
kundinflytandet. Närhet och förståelse för marknad och kund skall leda till att 
vägtransportsystemet skall bli bättre för trafikanterna. En del i arbetet är att låta 
trafikanterna involveras i verksamheten genom att myndigheten vid inkomna 
synpunkter för en återföringsdialog. Verksamheten blir mer kundorienterad och 
man utgår mer från kundernas behov. 15

Synpunkter når myndigheten genom en mängd olika kanaler. Hur dessa 
synpunkter bearbetas berörs nedan.  

2.10.1 Trafikinformationscentral, TIC 

Vägverket har en trafikledningscentral i varje region, där insamling av information 
om trafiken sker. Kanalerna in är genom kundtjänst, polis och SOS-alarm. Utöver 
detta är TIC uppkopplade till VViS, där aktuell väderdata inhämtas.  
Informationen behandlas och beslut fattas om vad som skall vidarebefordras till 
allmänheten, genom exempelvis radio, Internet eller RDS-TMC (information som 
nås via ett navigationssystem).  

Dessutom fungerar TIC:en som en länk mellan driftområdenas entreprenörer och 
allmänheten genom att entreprenören kontinuerligt rapporterar in deras planerade 
arbeten samt att akut väglagsinformation från allmänheten förmedlas vidare ut till 
entreprenören. De ärenden som inte avslutas direkt förs över till Kundskap för 
vidare behandling.16

2.10.2 Kundskap 

Vägverkets interna kundärendehanteringssystem benämns Kundskap och har 
införts på VV:s samtliga enheter. Systemet började användas hösten 2004 i ett led 
att uppnå målet om att bli mer kundorienterade. Här samlas alla inkommande 
synpunkter, för att sedan dirigeras vidare för aktiv handläggning på aktuell 
avdelning inom företaget. Samtliga ärenden dokumenteras i en databas. 

                                                 
15 http://www.vv.se/filer/30819/medborgarnas_resor.pdf (accessed 06-04-21) 
16 http://www.vv.se/templates/page3____13698.aspx (accessed 06-04-23) 
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Informationen som förs in i Kundskap kommer från en rad olika håll: 

• Vägverkets hemsida, via hemsidan kan trafikanter själva skicka in synpunkter i 
Kundskap för vidare bearbetning. 

• TIC, de ärenden som inte kan besvaras och direkt avslutas, skickas via 
Kundskap för vidare handläggning. 

• Kundtjänst, de samtal som inkommer till kundtjänst som kräver 
handläggning förs in i systemet. 

• Handläggare, synpunkter som inkommer direkt till en handläggare skall 
skrivas in i Kundskap. 

• Driftområden, synpunkter som inkommer direkt till entreprenören skall 
vidarebefordras till Kundskap. Detta finns inte med som ett krav i 
handlingarna, varvid entreprenörerna ännu inte infört denna rutin. 

• Trafikantråd17, en grupp aktiva trafikanter som representerar olika 
kategorier i samhället, bland annat länstrafiken, räddningstjänsten, 
hemtjänsten, skola. Här diskuteras möjligheter och begränsningar inom VV 
samt vilka behov och förväntningar de boende och trafikanter har, för att 
härigenom skapa en ökad extern samverkan och delaktighet. Resultat 
vidarebefordras till Kundskap. 

 

www.vv.se 

TIC 

 

Figur 2. Informationskanaler till Kundskap 

                                                 
17 Sund Y. (December 2005) Vägskälet 

KUNDSKAP 
Kundtjänst 

Handläggare 

Driftområde 

Trafikantråd 
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3 Genomförande 

3.1 Undersöknings- och insamlingsmetoder 
Rapporten är ett resultat av flera olika undersökningsmetoder. Efter att ha läst in 
oss på företagets historia och verksamhet utfördes en jämförelse av regelverken, 
Drift 96 och ATB Vinter 2003, som styr upphandlingen samt funktions- och 
standardbeskrivningar för berörda driftområden. Resultatet av insamlad fakta låg 
sedan till grund för att kunna formulera relevanta intervjufrågor. 

• För att få en inblick i hur bytet av ATB har påverkat verksamheten ute hos 
entreprenören, samt att få entreprenörens synpunkter på densamma, har vi 
intervjuat entreprenören i respektive driftområde. 

• För att få en uppfattning om hur funktionskraven upplevs och efterföljs, 
samt få kontrollantens synpunkter på ämnet, deltog vi aktivt under en 
stickprovsrunda och fick då även chans att intervjua kontrollanten.  

• För att se hur gjorda anmärkningar följs upp, samt att få entreprenörens 
kommentarer, deltog vi även vid ett byggmöte med representanter från 
beställare och entreprenör. 

• För att försöka skapa oss en bild av hur trafikanterna eventuellt har upplevt 
bytet av funktions- och standardbeskrivningar sökte vi oss till 
informationsansvarige på Vägverket Region. Hon gav sin bild, försåg oss 
med material och lotsade oss sedan till deras trafikinformationscentral samt 
till ansvarige på Vägverkets interna kundärendehanteringssystem, 
Kundskap. 

3.2 Intervjuer med entreprenörerna 
För att få en inblick i entreprenörernas verksamhet och ge dem möjlighet att 
ventilera sina synpunkter intervjuades entreprenörerna i respektive område. För 
att få ut maximalt av intervjuerna, genomförde vi dem först efter att ha satt oss in 
de olika regelverken, studerat Vägverkets hantering av kundsynpunkter, deltagit i 
byggmöte samt fördjupat oss i stickprovskontrollsförfarandet. Utöver detta har vi 
haft regelbunden kontakt med representanter för beställaren för att få deras syn på 
det aktuella ämnet. 

Frågorna som förbereddes var fritt upplagda för att vara flexibla för 
entreprenörernas synpunkter och inte låta frågorna bli styrande. Detta ledde till att 
det under första intervjun formulerades ett antal nya frågor. Dessa frågor fick 
sedan komplettera frågorna inför intervju nummer två för att få de två 
intervjuerna mer jämförbara. 
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Den första intervjun, i driftområde Eksjö, ägde rum på NCC:s platskontor i Eksjö. 
Närvarande var, förutom undertecknade, platschefen och en arbetsledare. 
Entreprenören redogjorde för hur övertagandet av driftområdet fungerat och 
övergripande hur man upplever situationen. 

Den andra intervjun, i driftområde Jönköping, utfördes på Vägverket Produktions 
platskontor i Jönköping. Verksamhetens platschef, förutom undertecknade, var 
närvarande. Platschefens långa erfarenhet av verksamhet inom drift och underhåll, 
sedan 1990, möjliggjorde en historisk återkoppling och en möjlighet att göra vissa 
jämförelser. Här kan skillnader som endast kan kopplas till förändringar till 
regelverket påträffas. Förutom svar på de frågor vi ställde fick vi en inblick i 
entreprenörens arbetssätt, problem och synpunkter.   

Intervjuerna var öppna, entreprenörerna var måna om att få dela med sig av sina 
synpunkter och många uppriktiga åsikter yttrades. 

3.3 Intervju med stickprovskontrollant, samt okulär 
undersökning 

Vi deltog under en stickprovskontrollsrunda i driftområde Eksjö med beställarens 
externa kontrollant, både för att få tillfälle att intervjua kontrollanten och för att 
praktiskt följa hur stickproven utförs. 

En hel dag på driftområdets mindre trafikerade vägnät, vägstandard 4-5, gav oss 
en god inblick i kontrollantens arbete och i de krav som praktiskt ställs på 
entreprenören. Kontrollrundan utfördes i riktigt vinterväglag, en tid efter snöfall, 
det vill säga efter åtgärdstidens utgång. Utförandet av kontrollerna innebar att vi 
med kontrollantens bil gjorde bromsprov för att kontrollera friktionen, samt att vi 
regelbundet kontrollerade ojämnheter, snö- och moddjup, överplogning(plogning 
utanför vägren), sikt i korsningar och framkomligheten till busshållplatser. 
Funktions- och standardbeskrivningen för driftområdet låg till grund för 
värderingarna.  

Avvikelserna registrerades direkt i ett protokoll (se bilaga 4) och några 
dokumenterades även med kamera. Några avvikelser ansågs vara av den grad att 
omedelbar åtgärd krävdes.  För låg friktion och stora ojämnheter i hjulspår 
innebar att kontrollanten direkt tog telefonkontakt med berörd entreprenör. 
Entreprenör gav en förklaring och lovade åtgärd. Avvikelserna renskrevs sedan av 
kontrollanten och kompletterades med fotografierna, för att sedan skickas över till 
beställarens projektledare. Tillsammans tar de sedan upp anmärkningarna med 
entreprenören på nästkommande byggmöte.  

Under kontrollrundan hade vi även möjlighet att intervjua kontrollanten. Vi fick 
en inblick i hans vardag som kontrollant, uppfattning om hur funktionskraven 
skiljer sig åt mellan driftområdena, samt hur kraven upplevs på plats. Vi fick även 
se en del av den dialog som sker mellan entreprenör och kontrollant. Detta gav 
oss en god grund inför kommande intervjuer med entreprenörerna.  
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3.4 Byggmötesobservation 
Det månatliga byggmötet i driftområde Jönköping ägde rum på Vägverket 
Produktions platskontor i Ljungarum, Jönköping. Medverkande, förutom 
undertecknade, var beställaren, som representerades av projektledare, kontrollant 
och en sekreterare. Från entreprenören deltog platschef, ansvarig arbetsledare och 
vägserviceman.  

Vägverket Region har uppställda riktlinjer angående strukturen på dagordningen. 
Punkterna på dagordningen är detsamma i alla driftområden. Undertecknade, 
vägservicemannen, arbetsledaren och kontrollanten deltog endast i mötets första 
del, som berör vinterväghållningen. 

Efter att tidigare ha träffat kontrollanten och medverkat i upprättandet av 
stickprovsprotokollet var det intressant att följa hur dessa anteckningar följdes 
upp, presenterades för entreprenören samt hur entreprenören vidare agerar. 
Vidare var det intressant att få en bild av hur förhållandet mellan beställare och 
entreprenör fungerar. 

3.5 Intervju med Vägverkets informationsavdelning 
Ett led i att försöka göra en jämförelse av trafikantsynpunkter före och efter 
regelverksbytet var att besöka Vägverkets avdelningar för mottagande och 
registrering av trafikantsynpunkter.  

Vid samtal med teamledaren för trafikinformationen framkom det att Vägverket 
har många metoder för att sammanställa kundsynpunkter. De metoder Vägverket 
använder är framförallt:  

• Nöjd-Kund-Index (NKI), som är Statistiska Centralbyråns analysmodell18 för 
att ta del av hur kunderna värderar verksamheten. Verksamheten bryts ner 
i mindre delar för att öka förståelsen. En djupare studie av endast 
vinterväghållningen har inte gjorts. För denna typ av undersökning görs ett 
urval bland alla trafikantgrupper. 

• Trafikantbetyg, som är Vägverkets egna nationella modell. Här görs en 
uppdelning mellan yrkeschaufförer och privatbilister, urvalet görs från 
körkortsregistret. Denna typ av enkätundersökning utförs vartannat år, den 
senaste gjordes vintern 2003/04, ny enkät är ute i skrivande stund.  

• Trafikinformationscentralen, TIC, registrerar alla inkommande samtal. De som 
behöver vidare handläggning förs över till Kundskap. De samtal som direkt 
åtgärdas på TIC sparas i en databas på huvudkontoret i Borlänge. 

                                                 
18 http://www.scb.se/templates/Standard____36516.asp (accessed 2006-05-02) 
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• Kundskap, internt kundärendehanteringssystem. Sammanställning över 
registrerade samtal finns tillgängliga i Jönköping sedan uppstarten hösten 
2004. Då systemet är relativt nytt, har man inte utvecklat någon metod för 
att analysera materialet. 

Intervjuer gjordes med teamledaren för trafikinformationen, TIC samt ansvarig 
för Kundskap. Dessa intervjuer gav oss en uppfattning av hur omfattande det 
arbete är som Vägverket lägger ner för att tillmötesgå sina kunder, det vill säga 
trafikanterna, samt hur detta hanteras och analyseras.  

Insamling av data skedde på samtliga ovan nämnda delar. NKI-resultat analyseras 
inte vidare här då det visade sig att det inte specifikt berörde vinter. 
Trafikantbetygen kommer att bli oerhört intressanta att jämföra när den nya 
enkäten är sammanställd. Då detta inte är gjort, tillför inte trafikantbetygen något 
till vår rapport. Mängden samtal som inkommer till TIC gör materialet 
svårbearbetat, därför valde vi att rikta in oss på det material som finns registrerat 
på Kundskap. 

Materialet vi fick ta del av är en sammanställning av de totalt 199 samtal, som 
inkommit under dessa två säsonger. Av dessa samtal gallrades de synpunkter som 
inte berör vinterväghållningen bort. Resterande samtal sorterades upp i olika 
synpunktskategorier. Målet är att kunna urskilja trender i synpunkterna, samt att se 
om dessa trender skiljer sig mellan åren och om detta kan kopplas till bytet av 
regelverk.
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4 Resultat 
Huvudmålet med detta examensarbete är att hitta de stora förändringarna i och 
med bytet av ATB och hur detta har påverkat entreprenören. Nedan följer en 
översikt över de förändringar som entreprenörerna upplever vara de som har 
påverkat deras organisation och verksamhet mest. Varje förändring följs av en 
sammanställning över de synpunkter som uppkommit vid de intervjuer som hållits 
samt från inkomna trafikantsynpunkter.  

Ett annat mål var att studera hur bytet av ATB påverkat trafikanternas allmänna 
uppfattningar om vinterväghållningen, därför redovisas här en sammanställning av 
de trafikantsynpunkter som registrerats i Vägverkets kundärendehanteringssystem, 
Kundskap, under vintrarna 2004/05 och 2005/06.  

Då en av de två studerade entreprenörerna kom ny till driftområdet i och med 
denna kontraktsperiod, redovisas här vilka för- respektive nackdelar som kommit 
upp beroende på om man är ny i ett driftområde eller får behålla ett område. 

4.1 Förändringar i regelverken 
Det som av entreprenörerna, stickprovskontrollanten samt trafikanterna har 
upplevts som de stora förändringarna i och med bytet av från Drift 96 till ATB 
Väg 2003 är: 

1. Snöstörar. Krav finns på att snöstörar skall placeras på ett enhetligt sätt för 
att möjliggöra snöröjning med jämn bredd. Tidigare fanns kravet att det 
ska sitta en snöstör var 60:e meter samt att vid halvljuskörning skall tre 
stycken vara synliga, det vill säga att de skall vara hela och rena. 

2. Snösträng på vägstandard 2.. Då vägytetemperaturen är varmare än -6° 
C får en snösträng förekomma i vägmitt, mellan hjulspåren och på 
körfältskanterna. En omklassificering av vägnätet har gjorts (se bilaga 3) 
vilket innebär att dagens standard 2 tidigare var uppdelat på två olika, A2 
och A3. På A2-vägar fick inga snösträngar förekomma och på A3-vägar 
fick snösträngar förekomma i vägmitt samt på körfältskanten dock inte 
mellan hjulspåren. 

3. Ökning av antal sandvägar. Ett led i arbetet att minska användandet av 
salt, skall vägar med ÅDT (årsdygnstrafik) <2000 fordon och som ligger 
intill vattentäkter halkbekämpas med sand istället för med salt. 

4. Startkriterier infört. Nu finns ett startkriterium för respektive 
standardklass som anger vid vilket snödjup eller friktionstal då åtgärd skall 
påbörjas. Tidigare fanns en gräns för hur mycket snö som maximalt fick 
förekomma samt hur låga friktionstal som fick förekomma. Entreprenören 
fick alltså själv avgöra när det var dags att sätta in åtgärd. 
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5. Ojämnheter. Kravet på ojämnheter har genomgående ökat i samtliga 
standardklasser från 2 till 1,5 cm. 

6. Kantstolpar. Det enda kravet är att kantstolpar skall vara hela och rena 1:a 
maj. Tidigare fanns det ett funktionskrav som innebar att en stolpe skulle 
vara synlig på ett avstånd av 180 m vid halvljuskörning, året om.  
Detta krav lyder inte under ATB Vinter 2003 utan under Vägutrustning i 
driftpaketet. Men då synpunkter uppkommit och då förändringen i kravet 
påverkar både trafikanterna och entreprenörerna vintertid har vi ändå valt 
att ta upp det här. 

4.2 Synpunkter på förändringarna 
Sammanställning av synpunkter från entreprenörer och stickprovskontrollant, hur 
de upplever förändringarna i regelverken. Under vissa punkter behandlas även hur 
entreprenörerna valt att hantera förändringarna.  

1. Snöstörar. En av entreprenörerna placerade snöstörar enligt tidigare krav, 
medan den andra entreprenören gjorde ett försök att reducera antalet. Det 
sänkta antalet snöstörar försvårade snöplogningen och man fick en ökad 
mängd anmärkningar på överplogningar, det vill säga plogning utanför 
vägren. Detta kan även kopplas till att stickprovskontroller sker i större 
omfattning än tidigare. Till nästa vinter planerar man att gå tillbaka till 
tidigare antal störar. Den besparing entreprenören gör är att man övergår 
från orange störar med reflexer till billigare snöstörar av trä utan reflexer. 
Entreprenören menar att denna förändring berör trafikanterna då många 
orienterar sig efter dessa reflexer på lågtrafikerade vägar.  

2. Snösträng mellan hjulspår på vägstandard 2. Detta påverkar endast en 
av entreprenörerna, då det andra driftområdet endast har vägar i 
standardklass 3, 4 och 5 (se bilaga 1 och 2). Vid den här typen av stora 
vägar snöröjs med så kallad tandemkörning. Detta innebär att körbanorna 
blir relativt snöfria. Snöröjningen sker oftast i kombination med saltning. 
Saltet i kombination med mekanisk bearbetning i hjulspåren, gör att det 
snart byggs upp en snösträng mellan hjulspåren. Tidigare har man fått köra 
ytterligare en eller flera vändor för att uppfylla kraven, nu sparar man in 
dessa vilket innebär att entreprenören sparar in mycket av sina resurser.  

3. Ökning av antal sandvägar. I driftområde Jönköping påverkas inte 
verksamheten i någon större utsträckning, då endast en väg berörs. 
Eksjöområdet påverkas i högre grad, då området generellt består av fler 
lågtrafikerade vägar. Här upplever man ett utbrett problem med att vid 
sandning på hårt packat snö, sprids sanden snabbt ut i diket av tunga 
fordon, vilket leder till att funktionskravet ej är uppfyllt ganska snart efter 
sandningen. I förlängningen blir detta ett ekonomiskt problem, då 
sandning måste ske ånyo för att uppfylla friktionskraven. Man saknar i 
handlingarna hur man agerar vid dessa tillfällen.  
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4. Startkriterier infört. Detta underlättar för entreprenören då de själva inte 
behöver fatta beslutet då åtgärd skall sättas in. Risken att man gör en 
felbedömning och därigenom riskerar att inte få full ersättning eller att man 
inte lyckas uppfylla funktionskraven på grund av att man gått ut för sent 
har därigenom försvunnit.  
För trafikanterna innebär detta en stor förändring. Bor man i slutet av en 
plogsträcka kan det upplevas som en sänkning av standarden då det under 
åtgärdstid inte längre finns någon maxgräns. Bor man istället i början på 
samma plogsträcka kan en standardhöjning upplevas, då man i samband 
med införandet av startkriteriet höjde funktionskravet på vissa standarder. 
För att så få trafikanter som möjligt ska drabbas av en standardsänkning 
har en av entreprenörerna, på eget bevåg och i samråd med beställare, sett 
till att de mest trafikerade småvägarna prioriteras vid planeringen av 
plogsträckorna.  

5. Ojämnheter. Entreprenörerna har åsikten att kraven på ojämnheter är för 
hårda på de mest lågtrafikerade vägarna. Här ställs högre krav på 
snöröjningen än på barmarksväg, till exempel kan sättningar och 
spårbildning göra det omöjligt att uppfylla kraven. Entreprenörerna känner 
sig utlämnade till kontrollantens och beställarens välvilja. Antalet viten 
skulle kunna få en stor ökning om kontrollanten gick strikt på uppställda 
krav och inte tog hänsyn till underlagets jämnhet. Dock har man inte 
behövt öka resurserna i samband med detta. 

6. Kantstolpar. Upplevs inte konsekvent att det ställs så olika krav på 
standarden på kantstolpar kontra övriga reflexmarkeringar utmed vägarna. 
Till exempel vajerräckesreflexer skall alltid synas 180 meter vid halvljus, det 
vill säga dessa måste kontinuerligt ses över och rengöras.  
Det är dock lättare för entreprenörerna att kalkylera då utförandekrav är 
mätbart. Sparar resurser för entreprenören. 
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4.3 Trafikantsynpunkter 
Ett led i att försöka se förändringar i trenderna av synpunkter på 
vinterväghållningen var att sammanställa de samtal som registrerats i Vägverkets 
kundärendehanteringssystem, Kundskap, under två vintrar. Under vintern 
2004/05 inkom 71 stycken synpunkter och under vintern 2005/06 113 stycken 
synpunkter, som direkt kunde kopplas till vinterväghållning. 

 

Trafikantsynpunkter, vinter 2004/05
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Figur 3. Trafikantsynpunkter i Kundskap, vintern 2004/05  
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Trafikantsynpunkter, vinter 2005/06
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Figur 4. Trafikantsynpunkter i Kundskap, vintern 2005/06  

Som framgår av diagrammen har två nya kategorier tillkommit vintern 2005/06, 
(minskning av antalet snöstörar samt kritik mot att saltväg blivit sandväg). Dessa kan 
direkt kopplas till bytet av regelverk.  

Synpunkter kring halka är de som ökat mest markant. Det största antalet 
synpunkter som inkommer, berör vinterväghållningen i stort, trafikanterna 
specificerar inte det enskilda problemet. Trots den hårda vintern 2005/06 har 
synpunkter kring saltning minskat, vilket skulle kunna kopplas till det faktum att 
vissa saltvägar blivit sandvägar. I övrigt ser man inga större skillnader trots att 
vintern var hårdare, kraven ändrade samt att registrerade synpunkter i Kundskap 
var betydligt fler vintern 2005/06.  

Undersökningen är på inga sätt vetenskaplig, utan skall endast ses som ett försök 
att hitta ett mönster. Hela undersökningsmaterialet är för litet för att kallas 
vetenskapligt.  
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Synpunkterna kan inte direkt kopplas till bytet av regelverk, då det finns andra 
parametrar som påverkar resultatet. Dessa parametrar är: 

• det faktum att vintern 2005/06 var avsevärt strängare än den föregående 
vintern. Vinterväglag rådde från december till april.  

• att kundärendehanteringssystemet Kundskap börjat användas i större 
utsträckning den senaste vintern. Därför går det inte att göra en korrekt 
jämförelse, eftersom undersökningsmaterialets storlek skiljer mellan åren.  

Anmärkningsvärt är att trots den hårda vintern har de kritiska synpunkterna inte 
ökat i någon större omfattning, vilket även har uppmärksammats av 
entreprenörerna.  Trafikanterna har varit toleranta och förstående med de 
förändringar som direkt beror på regelverksbytet, som belysts tidigare.  

4.4 Övertagandet av nytt driftområde 
Den nya entreprenören i driftområdet Eksjö anser att övertagandet har skett utan 
några nämnvärda problem. Entreprenören har lång erfarenhet av skötsel av ett 
driftområde. NCC har funnits med på marknaden ända sedan avregleringen 1992. 
Den nuvarande organisationen kommer ifrån närliggande driftområden, Mullsjö 
och Hjältevad, där NCC hade skötseln under förra kontraktstiden. Man har i detta 
driftområde valt att dela upp det i två delar, öst och väst, då området geografiskt 
är väldigt stort. För att minska restider har man placerat personal från driftområde 
Mullsjö i den västra delen med kontor i Lekeryd och personal från driftområde 
Hjältevad stationerade i Eksjö. Dock utförs många arbeten gemensamt och många 
åtgärder görs över ”gränsen”.  

I samband med övertagande av ett driftområde besiktigar beställaren tillsammans 
med entreprenören hela området, för att bedöma områdets standard. Ett 
besiktningsprotokoll upprättas. Detta ligger i båda parters intresse. På de delar där 
en eventuell standardförändring skett i samband med den nya upphandlingen, får 
beställaren separat upphandla åtgärder för att nå ny standardnivå. 

En entreprenör som övertar ett nytt driftområde har dock den nackdel att man  
inte känner området geografiskt eller klimatmässigt samt att man behöver knyta 
nya kontakter med beställarens projektledare. Dessutom känner man inte traktens 
möjliga UE, vilket innebär att man kan binda upp en oduglig UE hela 
kontraktstiden. Dessa nackdelar tillsammans med de faktiska etableringskostnader 
som lastar entreprenören vid ett övertagande gör att entreprenören vid ett kort 
kontrakt kan riskera stora pengar. Man upplever att grundkontraktstiden (tre år) är 
för kort i förhållande till de risker som tas. Önskvärt vore minst fem år. 
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4.5 Organisationsförändringar 
Då kontraktet i grunden endast är tre år ställer det höga krav på en flexibel 
organisation. Man väljer att upphandla en stor del av organisationen som UE. De 
kontrakteras på samma tidslängd som grundkontraktet. Den övervägande delen av 
den fasta organisationen är tillsvidareanställda. Endast ett fåtal säsongsarbetare 
förekommer. Utöver grundpaketet försöker entreprenörerna växa på den övriga 
marknaden. Detta underlättas av att ha varit etablerad i ett område under en längre 
tid, vilket är ytterligare ett argument att kämpa för att vara kvar i ett område.   

4.5.1 Driftområde Jönköping 

Den nuvarande organisationen i driftområdet är inte ändrad sedan förra 
kontraktsperioden på grund av förändringar i kontraktet. Omfattningen i 
kontraktet har minskat i och med förändringarna under punkt 4.1, men detta har 
endast drabbat UE då mängden fordon har reducerats.  

VV Produktion har förstärkt arbetsstyrkan på vägarbetare-sidan samt står i 
begrepp att anställa ytterligare en arbetsledare. Detta för att man har andra 
åtaganden vid sidan av grundpaketet drift, till exempel grönskötsel, privata 
anläggningsarbeten samt uthyrning av skyltmaterial.  

I Jönköping har man valt att ha en starkt funktionsanpassad uppdelning av 
arbetsledning och arbetare. Det vill säga varje person har specifika 
ansvarsområden. Detta möjliggörs av driftområdets läge och geografiska storlek, 
drygt 80 mils vägnät (se bilaga 2) samt verksamhetens bredd. 

Den aktuella organisationen i driftområdet ser ut så här: 
1 platschef 
4 arbetsledare 
13 vägarbetare, tillsvidareanställda 
2 plogbilar + 1 vägmarkeringsbil som kan användas till plogning 
Resten på UE, där Produktion står för utrustningen. 

4.5.2 Driftområde Eksjö 

Då entreprenören är ny i driftområdet går det inte att göra en jämförelse av 
organisationen före och efter. Vägnätet i Eksjö uppgår till cirka 120 mil väg (se 
bilaga 1). 

Den aktuella organisationen är uppdelad på två kontor och ser totalt sett ut så här: 
1 platschef 
3 arbetsledare + 2 extra vintertid, jour 
4 yrkesarbetare 
5 servicebilar 
Resten på UE, NCC står för utrustningen
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5 Analys av metodval 

5.1 Intervjuer med entreprenörer 
I efterhand kan man ha synpunkter på antalet entreprenörer som intervjuades. Ett 
större antal hade gjort att entreprenörerna blivit mer anonyma. Det hade varit 
intressant att göra en enkätundersökning med alla entreprenörer i regionen för att 
lättare och tydligare göra jämförelser mellan driftområdena.   

5.2 Intervju med stickprovskontrollant 
Tyvärr hade kontrollanten inte någon längre erfarenhet av arbetet med stickprov. 
Han anlitades först senhösten 2004. Under den första vintern arbetade han 
parallellt med att avsluta de Vägverksprojekt i vilka han var byggledare, vilket 
innebar att det inte blev mycket stickprovskontroller det året. Detta innebär att 
han inte hade några direkta synpunkter på hur bytet av regelverken har påverkat 
funktionen i driftområdena.   

5.3 Trafikantsynpunkter 
Vägverket lägger sedan ett par år ner stora resurser på att uppmärksamma och öka 
kundinflytandet i sin verksamhet. Trots det digra materialet har det varit svårt för 
oss att direkt mäta förändringar på de vinterväghållningssynpunkter som 
inkommit de senaste åren.   

Då Kundskap endast varit aktivt under 1,5 år och det alltid finns en viss tröghet 
mot nyheter, kan man inte se det material som vi fick ta del av som en komplett 
sammanställning över allmänhetens synpunkter. Dock ser man en ökning, 82 
samtal vintern 2004/05 blev 117 samtal 2005/06. All intern personal och 
driftområdenas entreprenörer implementerar gradvis de nya rutinerna. För att öka 
registreringen från entreprenörerna borde det skrivas in som ett krav i kontraktet, 
då entreprenörerna i princip dagligen får in samtal från trafikanter. 

En annan brist i det underlag av trafikantsynpunkter som vi fått ta del av är att på 
grund av den låga personaltätheten kvälls- och nattetid, sker 
informationsöverföring mellan TIC och Kundtjänst endast dagtid. Vilket innebär 
att alla de trafikantsynpunkter som inkom under perioden inte fördes över till 
Kundskap. 

NKI-undersökningar kunde inte användas i vår jämförelse av trafikantsynpunkter 
eftersom ingen studie i vinterväghållning specifikt har gjorts. 

Enkätundersökning för trafikantbetyg utförs just nu och skall snart sammanställas. 
Den skulle ha varit oerhört intressant i detta syfte men är tyvärr inte färdigställd.  
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6 Övriga synpunkter 
Under de intervjuer som genomfördes med entreprenörerna och 
stickprovskontrollanten kom det upp en del andra synpunkter än de som direkt 
berör de uppsatta målen, men som för ämnet ändå i allra högsta grad är relevanta.  

6.1 Stickprovskontrollerna 
Entreprenörerna upplever inte bara att antalet stickprov har ökat, utan även att de 
blivit mer detaljerade. Man upplever att kontakten med projektledaren har blivit 
mer spänd, då man tagit in en tredje part. Det ökade antalet stickprov leder till 
ökade antal anmärkningar. Detta innebär en större risk för vite och entreprenören 
känner att de måste vara mer på sin vakt.  

Ett förslag har uppkommit som går ut på att man kan skola in nya medarbetarna 
på regionen genom att låta dem utföra stickproven. Därigenom skulle man kunna 
öka förståelsen mellan beställare och entreprenör och på sikt kunna göra 
förbättringar då de blir väl insatta i verksamheten. 

6.2 Byggmöte 
Båda entreprenörerna är överens om att byggmötena fungerar bra. De hålls med 
lagom frekvens och är relevanta i sitt innehåll. De är nöjda med upplägget att stora 
punkter behandlas här, medan mindre och löpande punkter enbart tas upp med 
berörda på leveransuppföljningsmöten mellan byggmötena. 

Kontrollanten deltog på byggmötena i Jönköping men inte i Eksjö. Kontrollanten 
ansåg att det är relevant att han deltar på alla byggmöten då punkten 3 Beställarens 
stickprovskontroll behandlas. 

Under våren 2006 har kontrollanten även fått i uppdrag att vara sekreterare på 
samtliga byggmöten i länets sex driftområden. Detta innebär att beställarens eget 
ombud även skall utfärda protokollet objektivt, samt att han nu deltar på hela 
byggmötet. Detta var den enda kritik som framförts angående byggmöte.   

6.3 Kraven i FSB 
Samtliga anser att man måste vara väl insatt och påläst inom området för att kunna 
tyda Funktions- och Standardbeskrivningarna då de upplevs som otroligt 
komplicerade. Här gynnas de större aktörerna då de har en central kompetens att 
tillgå. De små aktörerna på marknaden skräms helt enkelt iväg på grund av 
handlingarnas komplexitet. Även det faktum att det kontinuerligt tillkommer 
ändringar och tillägg ställer höga krav på flexibilitet i organisationen.  

En entreprenör ansåg att Region Sydöst generellt är bra på att skriva handlingar 
och de har blivit än tydligare nu. 
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Överlag anses att de krav som ställs är rimliga, dock upplevs att vissa saker saknas 
eller kräver bättre förtydliganden. 

• Förtydligande kring de i driftområdena utplacerade sandlådorna. I dagsläget 
ställs krav på att de ska finnas utställda samt vara fyllda med sand, men 
inget krav på tillgänglighet (framskottning). 

• På grund av stora, frusna snövallar i vägkanten kan smältvatten bilda 
vattensamlingar på vägen. I upphandlingen ställs inga uttryckliga krav på 
åtgärder mot vattensamlingar uppkomna på detta sätt, det enda man i 
dagsläget kan stödja detta på är kravet på ’vägens framkomlighet’. 

• Förtydligande kring framkomligheten vid busshållplatser, angående 
handskottning. 

• Specificerade krav angående överplogning saknas.  

• Borde vara specificerat i FU i vilken utsträckning saltlösning skall användas 
i stället för torrt salt. Idag är det upp till entreprenören. En okunnig 
entreprenör kan vilseledas att minska ner mängden saltlösning på grund av 
den förhållandevis dyra utrustningen, för att minska de fasta kostnaderna. 
De erfarna missgynnas därmed vid anbudsskedet. 

6.4 VViS 
Entreprenörerna anser att antalet stationer i vägväderinformationssystemet är 
tillräckligt, dock ansåg en av dem att stationerna inte är tillräckligt tillförlitliga för 
att ligga till grund för fakturering som det gör idag. Man bör se dem som ett 
hjälpmedel, istället för ett faktureringsunderlag. Missvisande mätvärden är 
vanligast vid snöfall kombinerat med vind, då värdena ligger lägre än verkligheten. 
Vid uppkommen halka ansågs stationen vara tillförlitlig.  

Ett annat problem är ”särskilt väderdygn”, vilket innebär att det är sådant väder 
att alla tänkbara resurser krävs för att hålla funktionskraven på vägarna. Det kan 
röra sig om snödrev vid hög vindhastighet alternativt kraftigt snöfall. Debitering 
sker separat enligt rörlig prislista och entreprenören får full ersättning för alla 
insatta resurser.  

Problemet för entreprenören är att det först efter ett dygn kan konstateras med 
värden från VViS att det varit ett särskilt väderdygn. Entreprenören måste dock 
fatta beslutet att kalla in extra styrkor under det pågående snöfallet. Få 
arbetsledare vågar fatta det beslutet, eftersom entreprenören själv får stå för 20 % 
av kostnaderna om det visar sig att vädret ej klassas som särskilt väderdygn. 
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Egen diskussion 

7 Egen Diskussion 
Slumpen förde oss in på ämnet vinterväghållning. 

Intresset var redan väckt för drift och underhåll. Vid ett besök hos Vägverket 
Region Sydöst blev vi informerade om regelverksbytet och om hur högaktuellt 
ämnet vinterväghållning var både för allmänhet, entreprenör och beställare. 

Våra bakgrundskunskaper var begränsade, så vår handledare satte oss in i de 
punkter som han ansåg var intressanta att få belysta. Hur hade det nya regelverket 
tagits emot av berörda, vad har det fått för verkan? 

Vi antog utmaningen med entusiasm. På vår väg genom regelverk, byggmöten och 
intervjuer har det varit svårt att begränsa oss till de tidigt uppsatta målen. Andra 
intressanta infallsvinklar, problem och synpunkter dök hela tiden upp, vilka var 
svåra att släppa för att hålla tråden. Att nå mätbara resultat utifrån de uppsatta 
målen har bitvis varit svårt, framförallt på grund av svårigheten att knyta 
synpunkter direkt till regelverksbytet.  

Samtliga parter har varit mycket generösa och hjälpsamma. Det har gjort det 
möjligt för oss att studera hela processen och följa dialogen mellan de olika 
parterna.  

När vi blivit insatta i Vägverkets organisation och sätt att arbeta har vi reagerat på 
att regionerna till så liten del är toppstyrda. Regionerna har fria händer att styra i 
stor utsträckning, vilket ger tydliga standardskillnader mellan regionerna. Det som 
vi reagerat mest på är att man inte har en nationell plan över saltförbrukningen. I 
vissa regioner premieras entreprenörerna då de håller saltmängderna nere, medan 
andra regioner ersätter per förbrukat ton salt, oavsett mängd. Detta är märkligt då 
man samtidigt stöder forskning på att hålla nere saltförbrukningen. Kanske kan 
det vara ett bra ämne till ett annat examensarbete?  
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Bilaga 3

Översättningstabell vägstandard

Drift 96 ATB Vinter 2003
Vägkategori

Trafikflöde (ÅDT)
Nationella
stamvägnätet

Regionala och 
lokala vägnätet

> 16000 A1 A2 1
8000 - 15999 A2 A3 2
2000 - 7999 A3 alt B1 A3 alt B1 3
500 - 1999 B1 alt A4 B1 alt A4 4

< 500 B1 B2 5



Utdrag ur stickprovskontrollsprotokoll  BILAGA 4 

Stickprover vinterväghållning 
 

2006-02-21  Do Eksjö 
 
Generellt gäller att om inget annat anges är kraven uppfyllda. 
 
 
Väg 986 
Start i korsning med väg 132  10.00   
Slut vid korsning med väg 972  10.10  
Efter åtgärdstid 
 
Lufttemp. -1 
Väder: Uppehåll 
Väglag: Torr/Fuktig 
Friktion: Tillfredsställande. 
Övrigt: Inget. 
 
Väg 972 
Start i korsning med väg 986  10.10   
Slut vid korsning med väg 132  10.20 
Efter åtgärdstid 
 
Lufttemp. -1 
Väder: Uppehåll 
Väglag: Packad snö/Delvis barmark i hjulspåren 
Friktion: Tillfredsställande. 
Övrigt: Inget. 
 
Väg 974 
Start i korsning med väg 132  10.25   
Slut vid korsning med väg 975  11.25 
Efter åtgärdstid 
 
Lufttemp. -1 
Väder: Uppehåll 
Väglag: Packad snö. Ej sandat. (Sandning pågår i området väster om Eksjö 
enligt  Lennart Jonsson) 
Friktion: Medelvärde 0,18 efter fyra mätningar. Marktemperatur – 3,5 grader.  
Övrigt: Ej godkända ojämnheter. Bilder 1964 och 1965 
 Kontakt med Lennart Jonsson kl 11.30 
 


