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Abstract 

I 

Abstract 

This report is written in cooperation with the Swedish National Road 
Administration South-Eastern Region in Jönköping. The report is a result of the 
evaluation to give an answer to the question about how well the function contract 
has been carried out on the E4 in Östergötlands and Jönköpings län. The 
evaluation is divided in two hard parameters and one soft.  

The Swedish National Road Administration is interested in knowing how the 
standard on the road have been changed during the functions period, which is the 
reason why the first hard parameter is considering road standard. To evaluate the 
standard there have been a comparison of values from measures taken every year 
on the current road stretch. The second hard parameter considers economy. The 
Swedish National Road Administration wants to know if there are any economic 
reasons to continue this sort of purchasing, which only contains requirements of 
functions. The third and last parameter contains experiences from each part of the 
function contract and what each part thinks about this kind of contract.  

The result of the research dealing road standard indicates a clear increase of 
standard ensuring roughness and road markings. In an economic point of view the 
function contract shows many benefits, one of them is that the Swedish National 
Road Administration South-Eastern Region has paid a smaller amount of money 
compared to the calculated cost of purchase the same measures in a traditional 
contract. Based on the answers from the interviews the overall opinion of the 
function contract is very good, from each part of the function contract. 

The final conclusion is that this kind of contract suits very well for this sort of 
project and that the Swedish National Road Administration South-Eastern Region 
should use this kind of contract for the E4 also in the future. 
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Sammanfattning 

Denna rapport är skriven i samarbete med Vägverket Region Sydöst som ett 
resultat av den utvärdering som gjorts för att ge ett svar på hur bra den 
funktionsupphandling som är gjord på E4:an i Östergötlands och Jönköpings län 
fungerar. Den studie som ligger till grund för rapporten är uppdelad i tre olika 
parametrar, två hårda och en mjuk.  

Den första hårda parametern handlar om vägstandard då Vägverket är intresserade 
av att veta hur den förändrats under funktionsperioden. För att få fram en mätbar 
siffra på detta har en jämförelse av värden från de årliga vägytemätningarna på den 
aktuella vägsträckan gjorts. Man vill även få reda på om det är ekonomiskt hållbart 
att upphandla standard endast med hjälp av funktionskrav, därför handlar den 
andra hårda parametern om ekonomi. I den mjuka parametern vill man få reda på 
vad berörda aktörer tycker om funktionsentreprenaden. Genom intervjuer och 
samtal med personer som berörs av entreprenaden vill man få reda på vilka 
erfarenheter man har fått av den tid som hittills förflutit.  

Resultatet av undersökningen av vägstandarden visar indikationer på en tydlig 
standardhöjning sett till ojämnheter och vägmarkeringar. Ekonomiskt sett finns 
det också fördelar med funktionsentreprenaden, då Vägverket Region Sydöst fått 
lägga ut en lägre summa pengar under funktionsentreprenaden än vad det skulle 
kostat att upphandla samma åtgärder med utförandeentreprenad. Baserat på de 
intervjuer som genomförts har man kommit fram till att entreprenaden ses med 
positiva ögon från såväl beställarhåll som entreprenörhåll.  

Slutsatsen med rapporten är därmed att denna upphandlingsform lämpar sig 
mycket väl för denna typ av projekt och att Vägverket Region Sydöst bör använda 
sig av denna upphandlingsform för den valda vägsträckan även i framtiden. 

 

 

Nyckelord 

Funktionsentreprenad 

Vägverket Region Sydöst 

Beläggning 

Vägmarkering 

Funktionskrav 

Vägstandard



Förord 

III 

Förord 

Vi vill tacka vår handledare på Vägverket Konsult, Per WacktPer WacktPer WacktPer Wackt, och vår 
kontaktperson på Vägverket Region Sydöst, Krister YdrevikKrister YdrevikKrister YdrevikKrister Ydrevik, som hjälpt oss  
genom detta arbete med optimism och engagemang. Stort tack! 

I vårt sökande efter fakta och förståelse gällande både funktionsentreprenaden i 
stort och mindre detaljer gällande både beläggning och vägmarkering har vi fått 
stor hjälp från Kenneth JohanssonKenneth JohanssonKenneth JohanssonKenneth Johansson och Tobias Edberg Tobias Edberg Tobias Edberg Tobias Edberg på Vägverket Produktion, 
Johan GranlundJohan GranlundJohan GranlundJohan Granlund på Vägverket Konsult samt Ingemar GustafssonIngemar GustafssonIngemar GustafssonIngemar Gustafsson och Magnus Magnus Magnus Magnus 
CarlssonCarlssonCarlssonCarlsson på Vägverket Region Sydöst. Tack till Er alla! 

En stor del av examensarbetet består av alla de intervjuer som gjorts med berörda 
parter, därför vill vi tacka alla de personer som tagit sig tid att intervjuas på NCC, 
Vägverket Region Sydöst samt Vägverket Produktion. 

Till sist vill vi även tacka vår handledare på skolan, Mats EngbergMats EngbergMats EngbergMats Engberg. Tack för att 
Du tagit Dig tid med våra frågor och funderingar. 
 

Johan Axelsson och Nicklas Göransson 
Jönköping, juni 2007. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Europaväg 4 är en av Sveriges viktigaste vägar och här utförs en mycket stor del av 
mängden transportarbete i Sverige. Vägverket anser därför att det är mycket viktigt 
att ha en god standard på denna väg. De viktigaste parametrarna som beaktas vid 
bedömning av vägstandard är spårdjup och ojämnheter i vägbanan. Därför tas 
dessa parametrar upp högst på prioritetslistan när man upphandlar vägunderhåll.  

Att hålla god standard är en kostsam historia. I ett försök att minska denna 
kostnad har VSÖ (Vägverket Region Sydöst) gjort en annorlunda upphandling. 
Med upphandlingen har man för avsikt att höja standarden på E4:ans beläggning 
och försöka hålla den på en låg nivå. Det handlar alltså om att hålla spårdjup och 
ojämnheter på en bra nivå med hjälp av funktionskrav. Tidigare har Vägverket 
själva utrett behovet av åtgärder och gjort upphandlingar därefter. Med den 
nuvarande upphandlingen, som skall pågå i totalt åtta år, får entreprenören själv 
bestämma vilka åtgärder som skall utföras så länge denne håller sig till 
funktionskraven.  

Frågorna som ställs av Vägverket och som föranlett starten av detta examensarbete 
handlar om vilken entreprenadform som egentligen är den mest ekonomiska för 
att erhålla en bra standard på en av Sveriges viktigaste trafikleder. Har den 
nuvarande entreprenaden varit en ekonomisk lönsam strategi och hur pass bra är 
standarden egentligen? Man vill också få reda på hur berörda parter upplever att 
entreprenaden fungerar och vad trafikanten tycker. 
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1.2 Syfte och mål 

1.2.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete och resulterande rapport är att till Vägverket 
Region Sydöst: 

• Presentera ett verklighetstroget svar på hur vägstandarden på väg E4 i 
Jönköpings och Östergötlands län har höjts.  

• Visa om den aktuella funktionsentreprenaden är en ekonomisk hållbar 
metod för att erhålla/behålla denna standard.  

1.2.2 Vägverkets mål 

Vägverket Region Sydösts mål med detta examensarbete är att få fram ett mätbart 
resultat genom utvärdering av funktionsentreprenaden med avseende på 
vägstandard och den ekonomiska vinningen sett till åtgärder.  

1.2.3 Studenternas mål 

Utöver Vägverkets mål är vårt mål:  

• Att resultatet skall kunna användas av de berörda parterna för framtida 
planering.  

• Att få en djupare förståelse i hur en funktionsentreprenad fungerar och om 
denna är ett effektivt verktyg att ersätta den mer vanliga 
utförandeentreprenaden med.  
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1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer att behandla väg E4 i E- och F-län. E4:ans delar som 
sträcker sig utanför dessa länsgränser kommer inte att tas upp i denna rapport. 

Examensarbetet avgränsas till tre huvudparametrar, två hårda samt en mjuk.  

• Vägstandard: Där behandlas spårdjup, ojämnheter i längsled (IRI) och 
vägmarkeringar. Övriga delar som ingår i entreprenaden så som avvattning, 
rensning av brunnar etc. behandlas inte i denna utvärdering.  

• Ekonomi: Inriktningen på den ekonomiska delen är att försöka jämföra 
kostnader för utförda åtgärder, beräknade med kalkylpriser, med kostnaden 
som beställaren haft under de gångna åren i funktionsentreprenaden. Den 
ekonomiska jämförelsen avgränsas till att endast behandla 
beläggningsåtgärder.  

• Erfarenheter: Berörda parter kommer att intervjuas eller höras på annat vis 
t.ex. via telefon eller e-post. Sammanställningen av synpunkter och 
erfarenheter insamlade med någon av dessa metoder begränsas till att 
endast behandla frågan om den aktuella entreprenaden.  

1.4 Disposition 

För att förstå resultatet av examensarbetet har det valts att ingående beskriva de 
parametrar och begrepp som används i de kapitlen där resultatet presenteras. 
Denna beskrivning görs i den del av rapporten som kallas just 
Bakgrundsbeskrivning och innehåller alltså förklaringar och beskrivningar av t.ex. 
beläggningsteknik, IRI (ojämnheter), spårdjup samt vägmarkeringsbeskrivning och 
hur man mäter dessa parametrars standard i fält.  

Examensarbetets resultat består av tre huvudkapitel med de tre viktigaste 
huvudparametrarna, utveckling av vägstandard, ekonomisk jämförelse samt 
berörda parters erfarenheter.  

Rapportens slutdel utgörs av kapitlet slutsats och diskussion där egna tankar om 
arbetet och åsikter om entreprenaden tas upp, kapitlet skrivs helt ur författarnas 
egna synvinklar.  
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2 Tillvägagångssätt 

Arbetsgången startade med en noggrann diskussion med handledare Per Wackt på 
Vägverket Konsult och kontaktperson Krister Ydrevik på VSÖ angående vilka 
avgränsningar som skulle finnas för arbetet samt vilka berörda parter som man 
skulle kunna ta kontakt med. Efter att detta skett så gjordes en ingående studie av 
det material som berör funktionsentreprenaden, så som kontrakt, funktions- och 
standardbeskrivning, anbud etc. Nästa del bestod sedan i att kontakta de berörda 
parterna för att bestämma tid för intervjuer. I samma veva började även 
framtagningen av statistisk data som sedan användes vid jämförelse av utveckling 
av t.ex. vägstandard och åtgärdslängder. Under hela arbetsgången så har även en 
kontinuerlig kontakt funnits med handledare och berörda parter.  

2.1 Framtagning av statistik 

2.1.1 Vägstandard 

För att utreda de parametrar som handlar om vägstandard i 
funktionsentreprenaden har statistik tagits fram från Vägverkets program PMS2, 
som står för Pavement Management System. Detta program hämtar data från en 
databas som heter SAS, där alla vägytemätningar som är gjorda finns registrerade. I 
programmet finns en urvalslista för att få ut precis de parametrar som är eftersökta, 
vilket i detta fall handlade om IRI och spårdjup. All data skrivs sedan ut som 
Excel-filer som sedan bearbetas för att få fram resultatet på ett mer överskådligt 
sätt.  

Vissa av de snittvärden som finns presenterade i rapporten överensstämmer inte 
helt med de värden som använts vid bestämning av vite/bonus. Detta beror på att 
vid bestämning av vite/bonus har man tagit hänsyn till objektsmätning för varje 
omgjord delsträcka och därefter justerat snittvärden för hela sträckan. Detta värde 
går dock inte att jämföra med de årsmätningar som gjorts varje år då det ger en 
överdrivet positiv bild av utvecklingen. Därför används värden från de 
årsmätningar som gjorts varje år. De tidsperioder som valts varierar dock för de 
olika parametrarna samt för de olika körfälten. Detta beror på att man bytte 
mätmetod för IRI 1995/1996 samt att det inte finns tillräckligt med mätdata för 
att ge en representativ bild av utvecklingen av vägstandarden på körfält 20 
(”omkörningsfältet”) innan år 2000. 
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2.1.2 Ekonomi 

Vid studien av de åtgärder som gjorts innan och under funktionsentreprenaden 
har Vägverkets program VUH Data använts, vilket står för Vägunderhållsdata. I 
programmet finns en sammanställningsfunktion som presenterar alla de åtgärder 
som gjorts för ett valt år baserat på de variabler som man valt. Även vid utdrag av 
data från VUH kan det förekomma vissa felaktigheter beroende på byte av 
datasystem och ändringar av metod för inskrivning av åtgärder.  

För att validera de åtgärdsmängder som tagits fram har dessa jämförts med de 
åtgärder som entreprenörerna själva angivit och rapporterat till Vägverket efter 
utförd åtgärd. För att sedan göra en kostnadsjämförelse har de åtgärdsytor som 
finns uppmätta multiplicerats med avvägda kalkylpriser för att få en uppfattning 
av vilken kostnad som de utförda åtgärderna har varit för entreprenören. Dessa 
summor har sedan jämförts med den summa som beställaren betalt ut varje år till 
entreprenören. 

2.2 Intervjuer 

För att kunna ge svar på frågeställningen gällande erfarenheter från berörda parter 
intervjuades alla de personer som på något sätt är involverade i 
funktionsupphandlingen eller på något sätt påverkar den. För att få ut maximalt av 
intervjuerna genomfördes dessa först efter en noggrannare studie av det material 
som finns tillhanda gällande den aktuella entreprenaden.  

Inför varje intervju spaltades ett visst antal punkter upp för att få lite styrning på 
intervjun, en så kallad halvstrukturerad intervju. Personen som intervjuades 
informerades också vad intervjun skulle komma att handla om och ungefär 
beräknad tidsåtgång, för att inte skapa en stressad intervjusituation. Under 
intervjun togs anteckningar för att på ett smidigare sätt kunna skriva ihop det 
samlade intrycket gällande erfarenheterna från funktionsentreprenaden. 
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3 Bakgrundsfakta 

3.1 Allmänt om funktionsentreprenader 

Funktionsentreprenaden är en entreprenadform som ökar i antal i den svenska 
väg- och anläggningsbranschen. Entreprenadformen passar särskilt verksamheten 
man kallar drift och underhåll, på landets vägnät. Det speciella med en 
funktionsentreprenad är att den ofta sträcker sig över en längre period. De åtgärder 
som skall utföras under entreprenadtiden styrs inte av beställaren på samma sätt 
som i en utförandeentreprenad. Beställaren sätter i stället upp funktionskrav som 
entreprenören måste uppfylla. Entreprenören kan därmed i princip själv bestämma 
vilka åtgärder som skall utföras och vid vilken tidpunkt, så länge man håller sig till 
funktionskraven. Om det vid kontroll/besiktning, som görs av beställaren med 
vanligen en veckas mellanrum (beroende på objekt), upptäcks brist i funktionen 
skall detta rapporteras till entreprenören omgående. Därefter skall entreprenören 
åtgärda bristen inom en bestämd tid, görs inte det utgår vite.  

3.2 Aktuell funktionsentreprenad 

Den entreprenad som betraktas i detta arbete är en funktionsentreprenad där 
entreprenören (Vägverket Produktion) har vissa av beställaren (VSÖ) uppställda 
krav som denne måste följa. Den upphandling som gjordes är uppdelad i två 
huvuddelar. Huvuddel A, gäller underhåll av beläggning och delar av drift samt 
vägmarkeringar under år 2001-2009 och är den del som kommer att studeras 
djupt under detta examensarbete. Huvuddel B gäller vanliga, av VSÖ planerade, 
beläggningsåtgärder år 2001 enligt funktionsbeskrivning för höjning av 
vägstandarden.  

I förfrågningsunderlaget som presenterats för de konkurrerande entreprenörerna i 
form av en cd-romskiva hittar man alla de förutsättningar som tillhandahålls av 
beställaren. Upphandlingen är delad geografiskt i två delar. Delen Toftaholm-
Gränna består av ca 11,8 mil i såväl framriktning som bakriktning samt delen 
Gränna-Örsta som består av ca 13,7 mil. Vägverket Produktion (VV Prod.) 
räknade till sig båda delarna. Den stora skillnaden på anbuden, som lämnades in 
av bl.a. Skanska NCC, PEAB samt Vägverket, låg i vägmarkeringsunderhållet.  

Den stora delen av entreprenaden är beläggningsunderhållet som görs främst för 
att minimera spårdjup, eftersom det är spårdjup som beställaren ställt upp hårdast 
krav på och ser som högsta prioritet. Spårdjupet i vägbanan får inte överstiga ett 
medelvärde på 13 mm på en sträcka av 20 m, något hårdare krav på en 400 m 
sträcka där medelvärdet inte fick överstiga 12,5 mm. Dock börjar straffavgifter 
utgå när spårdjupet på hela entreprenadsträckans medelvärde uppmätts till >8,4 
mm. Straffavgiften ökar nästan linjärt upp till ett spårdjup på ca 9,5 mm där 
avgiften ligger på drygt 500 000 kr. Därefter ökar straffavgiften desto snabbare per 
mm upp till 9,85 mm där avgiften är den högsta (4 000 000 kr). [1][2] 
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Därefter skall parametern IRI (International Roughness Index) beaktas som är ett 
mått på ojämnheter i längdled. Värdet på IRI får inte överstiga 1,4 enligt 
funktions och standardbeskrivningen (FSB). Något liknande bonus- respektive 
avdragssystem, som används vid bra respektive dåligt spårdjup, tillämpas inte när 
det gäller IRI. 

3.3 Beläggningsstandard 

Vägytan och dess beläggning är den del av vägen som trafikanterna kommer i 
kontakt med och sliter på. Vägbeläggningen och dess tillstånd kan beskrivas med 
ett par karakteristiska egenskaper, som i sin tur påverkar trafikeffekterna. De krav 
som väghållaren och trafikanterna har på vägen vad gäller negativa trafikeffekter 
kan därmed omvandlas till krav på vägytans och beläggningens karakteristiska 
egenskaper. 

3.3.1 Sammansättning 

Beläggningar indelas oftast genom att man karaktäriserar dem vad gäller fysikaliska 
egenskaper så som stenmaterial, halt och typ av bindemedel osv. Volymmässigt är 
det ca 9-15 % bindemedel och 80-85% stenmaterial samt 2-10 % luft och 
viktmässigt så är det ca 4-7 % bindemedel samt 93-96 % stenmaterial. 
Stenmaterialets betydelse har tidigare underskattats men i samband med att 
dubbslitage började uppträda på de svenska vägarna läggs allt större vikt på att få 
fram rätt sorts stenmaterial till rätt sorts beläggning. De bindemedelstyper som 
används i Sverige idag eller har använts är bitumen, naturasfalt, tjära, 
bitumenlösning, polymermodifierat bitumen samt bitumenemulsion.[3] 

Förutom stenmaterialet och bindemedlet så innehåller asfalt som sagt luft samt 
diverse tillsatsmedel. Luft har en betydligt större påverkan än vad man kan tro, har 
man väldigt hög hålrumshalt och därmed hög halt med luft i beläggningen kan 
detta ha stor påverkan för den framtida hållfastheten. De tillsatsmedel som man 
använder till asfalt kan indelas i fibrer, polymerer, kolväten, vidhäftningsmedel. 

3.3.2 Egenskaper 

Vägytans tillstånd beskrivs vad gäller så kallade funktionella egenskaper, som har 
betydelse för både trafikanter och väghållare. Väghållaren har som mål att både 
tillgodose trafikantens krav i nuläget samt i det långa loppet. De egenskaper som 
man mäter för att kunna bestämma vägytans tillstånd är i första hand jämnhet i 
längsled och tvärled, skador på vägytan, bärighet, friktion samt avvattning.[3] 
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Jämnhet i längsled har stor betydelse vad gäller trafikeffekter och dess kostnader. 
För väghållaren kan det även vara en indikator på vägens strukturella standard. 
Om det råder stora skillnader mellan jämnheten på våren (tjällossningsperioden) 
och sommaren kan det vara ett tydligt exempel på att vägkonstruktionen är 
tjälfarlig. Jämnheten i längsled utrycks med hjälp av mättalet IRI, vilket det står 
mer om i 3.3.4 Bedömningsparametrar. 

Jämnhet i tvärled har även en stor betydelse för trafikeffekterna, framförallt vad 
gäller trafiksäkerheten. Stora ojämnheter i tvärled kan också vara en indikation på 
strukturella problem i vägkonstruktionen. Jämnhet i tvärled kan indelas i ett antal 
olika komponenter, så som spårdjup, kanthäng, nivåskillnader och tvärfall. 

Olika funktionella egenskaper har mer eller mindre starka samband med varandra, 
vissa kan härledas till egenskaper hos de material som vägen är uppbyggd av, både 
de befintliga och de tillförda materialen, medan andra mer svårmätta kan härledas 
ur de kända och lättmätta. Se figur 1 för redovisning av samband mellan 
fysikaliska och funktionella egenskaper. 

 

Figur 1. Fysikaliska egenskaper och funktionella egenskaper.[3] 

3.3.3 Nedbrytning 

Från och med att en väg tas i bruk börjar en kontinuerlig nedbrytning av vägen. 
Denna nedbrytning är oundviklig och det enda man kan göra för att minska 
nedbrytningshastigheten är att ställa höga krav på utförande- och materialkvalité 
samt ha en god kontroll för att kunna sätta in rätt åtgärder vid rätt tidpunkt.[6] 

De nedbrytningsprocesser som verkar på vägen kan i detta fall indelas i två 
grupper, ytligt slitage och strukturellt slitage. Ytligt slitage indelas i nötning från 
dubbdäck och åldring av beläggningens yta. Strukturellt slitage indelas i plastisk 
deformation i beläggningslagren, bärighetsberoende nedbrytning, tjäl- och 
markprocesser i undergrunden samt dräneringsproblem.  

Material/konstruktionens egenskaper (“inbyggda” i väg) 
Mikrotextur – Makrostruktur – Genomsläpplighet – Homogenitet – Färg 

 
SEKUNDÄRA: SLITSTYRKA – STYVHET 

 

Tillstånd (funktionella egenskaper avseende vägtrafik) 
Jämnhet i längsled – Jämnhet i tvärled – Ytskador – Friktion – Synbarhet – Fläckighet – 

Bullrighet 
 

Sekundära: Vatten på vägen – Is på vägen – Snö på vägen 
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Huvuddelen av det ytliga slitaget på högtrafikerade vägar beror på nötning från 
dubbdäck, effekten från trafik med odubbade däck är närmast försumbar. 
Påfrestningen från dubbarna ger ett slitage på ytbeläggningen i form av nötning 
och bortslitning av stenpartiklar från ytan. Storleken på slitaget från dubbade däck 
beror på ett antal faktorer som kan indelas i följande punkter.  

• Beläggningstekniska faktorer: 

Stenmaterialegenskaper, massasammansättning, utförandekvalitet. 

• Klimatfaktorer: 

Temperatur, fuktighet. 

• Trafikförhållanden: 

Vägens geometri, körhastigheter. 

• Dubb- och däcktekniska faktorer: 

Dubbarnas utformning, dubbarnas antal.  

Strukturellt slitage orsakas först och främst av den tunga trafiken, personbilarnas 
inverkas är så gott som försumbar. De kategorier av strukturellt slitage som först 
och främst påverkar högtrafikerade vägar är plastisk deformation och 
bärighetsberoende nedbrytning.  

Den plastiska deformationen är en form av omlagring i beläggningslagren, där den 
tunga trafiken ”kavlar” ut beläggningen från spåren. Plastisk deformation kan 
uppstå i ett slitlager som har en olämplig sammansättning, eller i äldre slit- eller 
justeringslager som efter ett antal underhållsåtgärder kommit att hamna en bit ned 
i konstruktionen. Förutom sammansättningen är beläggningens temperatur och 
den tunga trafikens belastningstid av stor betydelse för uppkomsten av plastiska 
deformationer. Därför uppkommer deformationer ofta under längre perioder av 
varma och soliga sommardagar, och då framförallt i uppförsbackar eller på andra 
platser där tunga fordon framförs med låg hastighet.  

Den bärighetsberoende nedbrytningen orsakas även den av den tunga trafiken, och 
resulterar i skador i form av spårbildning och sprickbildning i beläggningen. 
Skadan beror på deformationer som uppkommer i de asfaltsbundna lagren, och 
det är först och främst de tunga fordonens axellast som är avgörande för skadans 
storlek. 
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3.3.4 IRI 

IRI eller International Roughness Index är ett mått på vägens ojämnhet i längsled 
och redovisas i enheten mm/m. IRI anses även vara ett sorts komfortindex för 
vägen, där komforten ökar ju lägre talet är, se diagram 1. För vägar med 
(referenshastighet) VR 110 km/h gäller att IRI för varje 20 meters sträcka inte får 
vara större än 1,4.[4] Ojämnheter i längsled uppkommer oftast på grund av 
sättningar, som i sin tur beror på besvärliga grundförhållanden, förändring av 
grundvattennivån eller bristande kvalitet vid byggandet.[6] 
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Diagram 1. Samband mellan IRI och Färdkvalitet i lastbil respektive personbil.[4] 

En studie från VTI visar att olyckskvoten ökar med ökande ojämnhet. Ökningen 
på vintern är något större än ökningen under sommaren. Studien visar även att 
vägar med ojämnhet IRI 2,4 mm/m ger ca 40 % fler olyckor än jämna vägar med 
IRI 0.9 mm/m, se diagram 2. Anledning till att just dessa två värden valts beror 
först och främst på att 0,9 är den minimigräns för att man ska kunna känna av 
minsta lilla obehag vid körning med tung lastbil i 75 km/h. 2,4 är det högsta värde 
som tillåts på vägar enligt Vägverkets Allmänna Tekniska beskrivning. [5] [10] 
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Diagram 2. Samband mellan IRI-värde och olyckskvot.[5] 

3.3.5 Spårdjup 

Spårbildning orsakas av fordonstrafik, spårens form och karaktär varierar beroende 
på vad som orsakat spårbildningen. Spårbildning indelas i fyra olika kategorier 
beroende på vad som är orsaken till spåren, se figur 2.  

 

Figur 2. Möjliga orsaker till spårbildning.[6] 
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Spårbildning på grund av avnötning är den vanligaste orsaken till behov av 
underhåll på högtrafikerade vägar. Avnötning som orsakats av dubbdäckstrafik 
kännetecknas av att avståndet mellan respektive spårs centrum är ca 140-150 cm, 
vilket motsvarar spårvidden hos personbilar. De åtgärder som används för att 
åtgärda denna sorts spårbildning är nytt slitlager, spårlagning, avjämningslager, 
heating, repaving eller remixing. Vilken åtgärd som väljs beror på hur standarden 
på det befintliga materialet är.[6] 

Vid spårbildning på grund av bärighetsberoende deformation på högtrafikerade 
vägar är orsaken oftast deformationer i de obundna lagren. Centrumavståndet 
mellan spåren motsvarar spårvidden hos tunga fordon, dvs. 185-200 cm och 
spåren är betydigt bredare och flackare än de spår som uppkommer vid avnötning. 
Då det i regel är komplicerade orsakssamband vid denna skadetyp finns det få 
generella råd för tänkbara åtgärder, oftast krävs en omfattande analys av materialen 
i vägkroppen för att kunna välja rätt åtgärd.[6] 

Om spårbildning som uppstått på grund av plastisk deformation i slitlagret bildas 
det ofta dubbelspår efter de tunga fordonens parhjul. Även här är 
centrumavståndet mellan spåren 185-200 cm, men spåren är något smalare och 
har en brantare kant än de spår som bildas genom bärighetsberoende deformation. 
De åtgärder som finns vid denna skadetyp är först och främst fräsning och 
ersättning med en stabil beläggning. Repavning eller remixing är inte aktuellt som 
åtgärd då dessa återanvändningsmetoder snarare kan förvärra situationen eftersom 
de instabila massorna läggs ut en gång till.[6] 

Vid spårbildning på grund av plastisk deformation i ett gammalt slitlager är skadorna 
relativt lika de som bildas på grund av plastisk deformation i slitlagret fast mycket 
kraftigare och dyrare att åtgärda. Ofta kan de bli tal om en djup fräsning för att 
komma ned ända ned till det instabila lagret och kunna ersätta det med en 
deformationsresistent beläggning.[6] 

3.3.6 Mätmetoder för IRI och spårdjup 

För att fastställa vilken standard som vägen håller utgår man från vissa bestämda 
mätmetoder. De två metoder som man valt vid denna upphandling gäller IRI samt 
spårdjup. För att mäta dessa parametrar använder man sig av mätning med 
laserbil. Den beskrivning som finns i denna rapport beskriver först och främst 
mätningar med laserbilar av typen Profilograf, se figur 3, vilket kan skilja sig en 
aning från laserbilar av typen RST. 
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Figur 3. Profilograf.[4] 

Mätningen sker med genom att kombinera tre synkroniserade mätningar: 

• Rullad längd och fart mäts på vänster och odrivet hjul.  

• En tröghetsenhet mäter mätbalkens lägesförändringar i olika riktningar, se 
figur 4. 

• 17 st lasersensorer mäter avståndet från mätbalken ned till vägbanan, se 
figur 4. 

 

Figur 4. Lasrarnas och tröghetsenhetens placering i mätbalken.[4] 

När mätningen är gjort kombineras all data från de tre delmätningar till en 3-
dimensionell bild av körfältets ”topografiska form”, se figur 5. Figuren visar ett 
mycket guppigt körfält på väg 335 mellan Sollefteå och Örnsköldsvik.  

 

Figur 5. Tredimensionell bild av guppigt körfält på väg Y 335.[4] 
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Det stora guppet till vänster i figur 5 har en amplitud på ca 20 cm och en våglängd 
på ca 20 m. 20 meter väg mäts in på ca 1 sekund med över ¼ miljon 
laserskanningar. Från dessa data skapas sedan ett medelvärde varje decimeter innan 
de lagras som ca 3400 punkter per 20 m väg.  

Med den slutgiltiga avbildning kan sedan valfria geometrier beräknas, så som 
tvärsektion med tvärfall, spårdjup, ryggbildning eller vägojämnheternas profiler 
med korrugeringar, vågbildningar, gropar, knölar svackor och gupp. 

För att beräkna IRI tas först en längsprofil fram för det högra hjulspåret, kallad 
IRIH. Denna profil används sedan som indata till en matematisk modell av ett 
enhjuligt fordon, en fjärdedels personbil. Denna matematiska modell kallas 
"Quarter-car-simulator". Modellen innehåller fordonskarosseriets (Ms) och 
hjulupphängningens massor (mu), vilka är förbundna med varandra genom en 
fjäder, ks och en svängningsdämpare (stötdämpare), Cs. Hjulupphängningsmassan 
(mu) har slutligen kontakt med vägytan genom ytterligare en fjäder i form av 
däcket (kt), se figur 6. 

 

Figur 6. Quarter-car-simulator inklusive gällande parametervärden [7] 

IRI fås ur den summerade relativrörelsen mellan de i modellen ingående massorna 
(Ms och mu), dividerad med längden av den mätsträcka över vilken summeringen 
skett, när datormodellen körs i 80 km/h och redovisas i enheten mm/m. 

IRI påverkas mest av ojämnheter mellan ca 0.8 m och 30 m våglängd, precis som 
fjädringen hos en bil med given hastighet, är IRI-värdet olika känsligt för 
ojämnheter med olika våglängder. I beräkningen för IRI tas hänsyn även för 
våglängder på ojämnheter och andra aspekter som kan påverka resultatet, vilket 
gör att framtagningen av IRI-värden är betydligt svårare än man kan tro.   
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För att kunna beräkna spårdjupet för en vägsträcka tas först en tvärprofil fram för 
var 100:e mm av vägens längd. Tvärprofilen beskrivs av de 17 mätpunkter som 
används sitter på balken i mätbilens front. För varje decimeter bestäms 
mätpunkternas värde i tvärprofilen av medelvärdet av avståndet mellan respektive 
mätdon och dess mätpunkt. Varje avståndsmedelvärde skall baseras på minst 50 
enskilda mätningar med respektive mätdon. Beräkningen av spårdjupet skall ske 
enligt den så kallade trådprincipen. En virtuell tråd sträcks mellan tvärprofilens 
ytterkanter. Tråden spänns upp av de höga punkterna i tvärprofilen och 
spårdjupet tas som det största av de rätvinkliga avstånden mellan den tänkta tråden 
och vägytan (S1, S2, S3 …. S14), se figur 7. 

 

Figur 7. Trådprincipen implementerad på en uppmätt tvärprofil.[7] 

Ett medelspårdjup över 20 m redovisas sedan som det aritmetiska medelvärdet av 
de 200 största spårdjupen från varandra följande tvärprofiler. 

De toleranser som finns för mätningarna av spårdjup är ±0,5 mm, vilket är den 
skillnad som får förekomma mellan två mätningar, vilket ger en toleransvidd på 1 
mm. 
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3.4 Beskrivning av vägmarkeringar 

En vägmarkering är mer än bara ett vitt streck på vägens beläggning. 
Vägmarkeringen på de flesta vägar och även E4:an är uppbyggd med flera lager av 
material som gör den synlig i såväl vått som torrt och i mörker. Termoplastisk 
extruderad massa, termoplastisk spray eller vägmarkeringsfärg är vanliga material 
som används på svenska vägar.  

3.4.1 Material 

I den termoplastiska massan blandas små glaspärlor, s.k. inblandningspärlor, som 
skall reflektera ljuset från fordonen. Man använder även små glaspärlor på ytan av 
en vägmarkering för att uppnå så bra reflektion som möjligt. Dessa ytpärlor 
appliceras på vägmarkeringsytan direkt efter utläggning av massan. Pärlan måste 
hamna i rätt nivå med omgivande material, annars mister den sin funktion. Den 
termoplastiska massan är den metod som är den bästa ur slitagesynpunkt. Massan 
har inblandade glaskulor vilket gör att om den slits ned ett stycke framträder nya 
kulor som kan reflektera ljuset. Figur 8 visar hur glaskulorna i vägmarkeringen 
fungerar vid normalutförande respektive inte fungerar vid felaktigt utförande, dvs. 
om kulan hamnat i rätt nivå eller inte. 

 

Figur 8. Reflektion med hjälp av glaspärlor.[8] 

Vägmarkeringsfärg är endast en vit färg som man dock även sprider ett lager med 
ytglaspärlor på ytan för att uppnå önskad reflektion. Denna metod är inte alls lika 
slitstark som den termoplastiska massan och används därför på delar av vägen där 
slitaget är litet exempelvis i vänsterkant på motorvägen. Färgen är till skillnad från 
termoplasten mycket billigare vilket motiverar användningsområdet ytterligare.  
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3.4.2 Krav 

Det finns krav i Vägverkets ATB (Allmänna Tekniska Beskrivningar) som anger 
hur breda linjerna skall vara, men även hur höga de får vara, alltså hur tjock massa 
som får läggas. Dessutom finns krav på att kantlinjerna på motorväg skall vara 
bullriga samtidigt som de i vissa områden måste vara heldragna. I en 
funktionsentreprenad har entreprenören fria händer att göra vilken linje som 
denne önskar så länge linjen uppfyller funktionskraven med reflexion, luminans, 
friktion, bredd, höjd och bullrighet etc.  

Utöver de standardkrav, krav på synbarhet och friktion som ställs på 
vägmarkeringar i FSB (Funktions och Standardbeskrivning) krävs att linjen har 
rätt storlek. Längden på varje dellinje som skall vara 1 eller 2 m får högst avvika ± 
50 mm, vid 3 eller 9 m får avvikelsen högst vara ± 100 mm. Bredden får högst 
avvika ± 5 mm. 

3.4.3 Bedömningsparametrar 

Retroreflexion anses vara den viktigaste egenskapen hos en vägmarkering och är 
därför den mest intressanta parametern att mäta effekten av, ett annat ord för 
retroreflexion kan vara nattsynbarhet. Det är den egenskap som beskriver den 
relativa mängden av det egna fordonsljuset som reflekteras tillbaka till 
fordonsföraren. Kraven på retroreflexion enligt ATB-väg är (100 mcd/m2)/lux vid 
torrt väglag.  

En annan egenskap som bedöms på vägmarkeringar är luminanskoefficient. 
Dagsynbarhet är ett annat ord för luminanskoefficient och är ett mått på den 
relativa mängd som reflekteras mot föraren när ljuskällan består av dagsljus vid 
mulet väder. Kraven på luminanskoefficient ((130 mcd/m2)/lux) är hårdare än för 
retroreflexion men brukar ändå inte vara svårt att uppfylla.  

En linjemarkering måste även uppfylla krav på friktion för att få läggas på allmän 
väg. Värdet som man mäter friktionen med kallas SRT (Skid Resistance Test) och 
är dimensionslöst. Mätning enligt ATB-väg får inte uppvisa värden under 45 SRT-
enheter på våt längsgående linje och 55 SRT-enheter på våt tvärgående linje.  
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3.4.4 Mätmetoder för vägmarkeringar 

Värdet mäts bland annat med hjälp av en metod där man använder s.k. Ecodyn-
utrustning vilken monteras på en vanlig personbil. Bilen körs i samma hastighet 
som övrig trafik vid mätningen och man får ut jämförbara värden för var 20:e 
meter. Vägverket Produktion har skaffat sig en egen sådan här utrustning och 
genomför mätningar själva och har därmed utökat sin kompetens och erfarenhet 
vad gäller vägmarkeringar. Se figur 9. 

 

Figur 9. Mätning med Ecodyn-utrustning, Vägverket Produktions egen 
mätutrustning. [8] 

En annan metod för att mäta retroreflexion är handburen mätutrustning 
exempelvis LTL 2000. Instrumentet skall vara konstruerat så att det simulerar en 
belysnings- och observationssträcka till personbilsföraren på 30 m med 
belysningsvinkel 1.24° och observationsvinkel 2.29°. Mätningen sker på såväl våt 
som torr vägbana. Handburen mätning ger endast mätvärden punktvis, dvs. man 
får ett värde för den punkt man ställer instrumentet vid och inga 20-metersvärden.  
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4 Vägstandardens utveckling 

4.1 IRI 

Sedan funktionsentreprenaden tog vid på E4:an i Östergötlands och Jönköpings 
län så har medelvärdena på IRI sjunkit till nivåer som ligger under 1,0, vilket är ett 
gränsvärde för att man ska uppleva ”något obehagligt” ens i tunga lastbilar, se 
diagram 1 på sidan 10. 

4.1.1 Toftaholm – Gränna körfält 10 

På sträckan Toftaholm-Gränna i körfält 10 så har den varit en tydlig nedåtstigande 
trend sedan funktionsentreprenaden tog vid 2001. På de senaste 10 åren har 
”toppnoteringarna” varit 1,31 mm/m för norrgående (1999) respektive 1,17 
mm/m för södergående (2001), se diagram 3. Att värdena på norrgående och 
södergående följer varandra är kanske inte alltför överraskande då anledningen till 
försämring och förbättring av IRI värden är relativt likartade på båda 
sträckningarna. Ett varningens finger bör dock höjas gällande den förbättring som 
finns redovisad i statistiken. De årsmätningar som statistiken bygger på har de 
senaste åren gjorts allt längre in på sommaren, vilket gjort att vissa åtgärder som 
gjorts innan mätningen påverkat resultatet på ett positivt sätt. 
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Diagram 3. IRI-värden för Toftaholm-Gränna Körfält 10. [9] 
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4.1.2 Toftaholm – Gränna körfält 20 

På sträckan Toftaholm-Gränna i körfält 20 så har den neråtgående trenden inte 
varit lika tydlig sedan funktionsentreprenaden tog vid 2001. Skillnaden mellan 
norrgående och södergående sträckning är något mindre för körfält 20 än körfält 
10. Utvecklingen håller sig förhållandevis jämn under hela den tidsperioden som 
studerats. Av de få år som finns redovisade så ligger båda ”toppnoteringarna” 
under år 2000, 1,21 mm/m för norrgående respektive 1,23 mm/m för 
södergående, se diagram 4.  

Medelvärdet på de åren som funktionsentreprenaden varit aktiv ligger något högre 
för körfält 20 jämfört med körfält 10. För körfält 10 ligger det på ungefär 0,95 
medan körfält 20 ligger på ungefär 1,05. Jämför diagram 3 och diagram 4. Att 
värdena konstant ligger på samma låga nivå beror till stor del på den skillnad i 
belastning som råder mellan körfälten. Som tidigare nämnts i rapporten så är 
underlaget för dåligt för att kunna ge en rättvisande bild på utvecklingen i körfält 
20 innan år 2000, då det bara finns mätdata på mindre del av sträckan. 
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Diagram 4. IRI-värden för Toftaholm-Gränna Körfält 20. [9] 
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4.1.3 Gränna – Örsta körfält 10 

På den del av E4:an som går genom Östergötlands län, dvs. sträckan Gränna-
Örsta råder det inte en lika stor förbättring procentuellt sett, jämfört med sträckan 
Toftaholm-Gränna. Mätvärdena innan funktionsentreprenaden tog vid på 
sträckan Gränna-Örsta har även en något mer jämn standard jämfört med sträckan 
Toftaholm-Gränna som hade en stigande trend fram till år 2000. På de åren som 
finns representerade i diagrammet är toppnoteringarna för sträckan Gränna-Örsta 
1,19 mm/m för norrgående (1998) och 1,16 mm/m för södergående (2000). De 
senaste två åren har det varit en svag stigning vad gäller IRI-värdena, efter den 
lägsta noteringen 2004, som var 0,87 mm/m för norrgående respektive 0,86 
mm/m för södergående, se diagram 5. Vid denna bedömning gäller det dock att ha 
i åtanke att IRI-värden på denna nivå måste betecknas som mycket bra och en 
förändring som ändå ligger under 1,0 mm/m är ingen som märks för trafikanten.  

Totalt sett så är det en slående likhet vad gäller utvecklingen av IRI på båda 
sträckorna, där man kan se ett tydligt resultat av funktionsentreprenaden sett till 
den förbättring som finns för båda sträckorna från år 2001 och framåt. På båda 
sträckorna har den södergående delen haft en något bättre nivå under år 96-99 
innan det jämnat ut sig något mer på sträckan Gränna-Örsta. Sedan 
funktionsentreprenaden tog vid (2001) så har nivån sjunkit med ungefär 30 % för 
körfält 10 på delen Toftaholm-Gränna jämfört med ungefär 20 % för körfält 10 
på sträckan Gränna-Örsta, jämför diagram 3 med diagram 5. 
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Diagram 5. IRI-värden för Gränna-Örsta Körfält 10. [9] 
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4.1.4 Gränna – Örsta körfält 20 

För körfält 20 på sträckan Gränna-Örsta så är värdena relativt lika motsvarande 
del på sträckan Toftaholm-Gränna. Efter en inledande neråtgående trend ligger 
värdena runt 1,0. Av de få år som finns redovisade så ligger båda 
”toppnoteringarna” under år 2000 med 1,18 för både norrgående och 
södergående, se diagram 6.  

Medelvärdet på de åren som funktionsentreprenaden varit aktiv ligger på så gott 
som samma nivå både för körfält 10 och för körfält 20, jämför diagram 5 och 
diagram 6. Sedan funktionsentreprenaden tog vid så har nivån sjunkit med 
ungefär 20 % för körfält 20 på delen Toftaholm-Gränna jämfört med ungefär 15 
% för körfält 20 på sträckan Gränna-Örsta, jämför diagram 4 och diagram 6. 
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Diagram 6. IRI-värden för Gränna-Örsta Körfält 20. [9] 
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4.2 Spårdjup 

Spårdjupen har haft en förhållandevis varierande standard under den tidsperiod 
som studerats, dvs. 1994 till 2006 för körfält 10 och 2000 till 2006 för körfält 20. 
Som jämförelsevärde vid bedömningen kan det vara värt att ha i åtanke att 
maximala spårdjupet som tillåts på belagda vägar är 10 mm med ett 
acceptansintervall på ≤ 3,0 mm [10], vilket är en bra bit över de snittvärden som 
finns på respektive sträcka. Ännu en sak som kan vara bra att ta i beaktande är att 
det under 90-talet gjordes många större åtgärder, så som djupfräsningar, för att få 
en långsiktig förbättring av problemområden. Utan dessa åtgärder är 
sannolikheten stor att det hade varit svårt att få en så stor förbättring likt den som 
skett nu. På så sätt kan man säga att grunden för den förbättring som skett sedan 
funktionsentreprenaden tog vid 2001 lades på 90-talet då man gjorde många 
åtgärder som gav mer långsiktig effekt. 

4.2.1 Toftaholm – Gränna körfält 10 

På sträckan Toftaholm-Gränna finns det en tydlig minskning av spårdjup sedan 
funktionsentreprenaden tog vid. Snittvärdet under hela tidsperioden 94-06 ligger 
på ungefär 6,7 med maxvärden på 9,06 för norrgående sträckning år 2002 och 
8,04 för södergående sträckning år 2001. Minimivärden inom samma tidsperiod 
ligger på 5,21 och 5,06 för norrgående respektive södergående under år 2005. 
Noterbart är dock att både maximipunkterna och minimipunkterna ligger inom 
tiden för funktionsentreprenaden, se diagram 7. Till skillnad från IRI-värden på 
samma sträcka så finns det ingen tendens till bättre värden på spårdjup i 
södergående riktning jämfört med norrgående riktning, jämför diagram 3 och 
diagram 7. 
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Diagram 7. Spårdjupsvärden för Toftaholm-Gränna Körfält 10. [9] 
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4.2.2 Toftaholm – Gränna körfält 20 

Spårdjupet på körfält 20 för sträckan Toftaholm-Gränna har haft en mer stabil 
utveckling än för samma sträcka på körfält 10. Efter en tydlig minskning av 
spårdjupet år 2000 finns en uppåtgående trend fram till år 2006, se diagram 8. 
Största anledningen till att det blivit en försämring av IRI-värdena på dessa 
sträckor är först och främst att det inte gjorts någon större mängd åtgärder jämfört 
med körfält 10 på samma sträcka. Med denna försämring i åtanke bör man också 
ta i beaktande att snittvärdet de sex senaste åren ändå ligger på ungefär 4,5 mm för 
körfält 20 medan det ligger på ungefär 7,0 mm för körfält 10, jämför diagram 7 
och diagram 8. 
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Diagram 8. Spårdjupsvärden för Toftaholm-Gränna Körfält 20. [9] 

4.2.3 Gränna – Örsta körfält 10 

För körfält 10 på sträckan Gränna-Örsta finns det en tydlig minskning av 
spårdjup sedan funktionsentreprenaden tog vid, likt den minskning som även ägde 
rum på delen Toftaholm-Gränna. Den största skillnaden mellan körfält 10 på 
Toftaholm-Gränna och Gränna-Örsta är dock att det finns en tydligare försämring 
av spårdjupet på sträckan Gränna-Örsta under de senaste två åren då medelvärdet 
på sträckan Gränna-Örsta nu återigen har samma nivå som innan 
funktionsentreprenaden.  

Snittvärden för Gränna-Örsta under den tidsperiod som studerats ligger på 7,43 
mm, medan det på Toftaholm-Gränna ligger på 6,88 mm, jämför diagram 7 och 
diagram 9. Maxvärden för körfält 10 på sträckan Gränna-Örsta ligger på 9,11 mm 
för norrgående under år 2002 och 9,27 mm för södergående under samma år. 
Minimivärden inom samma tidsperiod ligger på 5,50 mm och 5,40 mm för 
norrgående respektive södergående under år 2004, se diagram 9. 
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Vid dessa jämförelser bör det dock återigen nämnas att toleransnivåerna för 
mätningarna är ±0,5 mm, vilket gör att det finns en osäkerhet i jämförelsen. 

Sammanfattningsvis för körfält 10 så har inte resultatet blivit den stabila 
utvecklingen av spårdjup som var tanken med upphandlingsformen. Sett till ett 
längre perspektiv så har det snarare blivit en mer ”berg-o-dal-bana” -liknande 
utveckling under tiden för funktionsentreprenaden än åren innan den samma, se 
både diagram 7 och diagram 9.  
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Diagram 9. Spårdjupsvärden för Gränna-Örsta Körfält 10. [9] 

4.2.4 Gränna-Örsta körfält 20 

För körfält 20 på sträckan Gränna-Örsta råder det stora likheter med samma 
körfält på sträckan Toftaholm-Gränna, båda har haft en mer stabil utveckling än 
för samma sträcka på körfält 10. Efter en tydlig minskning av spårdjupet år 2000 
så finns en uppåtgående trend fram till år 2006, se diagram 10. Snittvärdet de sex 
senaste åren ligger ändå på ungefär 4,9 mm för körfält 20 medan det ligger på 
ungefär 7,8 mm för körfält 10, jämför diagram 9 och diagram 10. 

Totalt sett för körfält 20 på båda sträckorna, Toftaholm-Gränna och Gränna-
Örsta så har det ungefär blivit den utveckling som var förväntat innan 
funktionsentreprenaden tog vid. Spårdjupet för körfält 20 ligger ändå på så låga 
värden att de sällan är orsaken till åtgärder på dessa sträckor. 
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Diagram 10. Spårdjupsvärden för Gränna-Örsta Körfält 20. [9] 

 

4.3 Retroreflexion för väglinjer 

Standarden för dessa linjer kan vara svårt att bedöma bakåt i tiden då få mätvärden 
funnits. Dock har värden från Ecodynmätningen som gjordes inför 
funktionsentreprenaden, år 2000, tagits med och redovisas även i denna rapport, 
se diagrammen som följer på kommande sidor. De värden på retroreflexion som 
redovisats under funktionsentreprenaden har varit bra och för beställaren 
tillfredsställande. 

I diagram 11, 12, 13 och 14 kan man utläsa hur standarden utvecklats under 
entreprenadtiden med avseende på retroreflexion. Värdena kommer från 
Vägverket Produktions årliga mätning och visar hur sträckan utvecklats hittills 
under entreprenadtiden. Mätvärdena från åren 2003 och 2004 är värden från 
handburen mätning med slumpmässigt utvalda sektioner och därför kan dessa 
mätvärden ge en viss missvisning när man skall jämföra standard. 
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4.3.1 Gränna-Örsta Norrgående 

På den norrgående delen av Gränna-Örsta kan en ökning av standarden, sedan 
entreprenaden började, utläsas i diagram 11. Det skall dock åter nämnas att man 
har i åtanke att värdena från 2003 och 2004 är medelvärden endast från ett fåtal 
sektioner och representerar endast en mycket liten del om man skall jämföra dem 
med övriga års mätningar. Dock kan man se att från år 2000 till 2005 har skett en 
klar förbättring med speciell betoning på kantlinjerna.  
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Diagram 11. Medelvärden för retroreflexion. Gränna-Örsta Norrgående. [11] 
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4.3.2 Gränna-Örsta Södergående 

Om man jämför den norrgående delens utveckling (diagram 11) med den 
södergående (diagram 12) på samma sträcka, Gränna-Örsta, kan även noteras en 
liknande utveckling. Dock har kantlinjerna försämrats en aning mer till 2006 än 
för norrgående del. Värdena är ändå på rätt sida om funktionskravet som ligger på 
100 mcd/m2 * lux. Om man studerar värdena för höger kantlinje noggrant 
upptäcker man att innan funktionsentreprenaden var medelvärdet på 
retroreflexion strax över gränsen för vad funktionen kräver. Medan den har 
dubbelt så höga medelvärden de senaste åren.  
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Diagram 12. Medelvärden för retroreflexion. Gränna-Örsta Södergående. [11] 
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4.3.3 Toftaholm-Gränna Norrgående 

Delen Toftaholm-Gränna norrgående visar en standard som ökar i början av 
funktionsentreprenaden för att sedan avta till 2006. Resultatet visar även att 
värdena för mittlinjernas retroreflexion konstant ligger något under kantlinjernas 
på samtliga delar åren 2005 och 2006, se diagram 13. 
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Diagram 13. Medelvärden för retroreflexion. Toftaholm-Gränna Norrgående. 
[11] 
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4.3.4 Toftaholm-Gränna Södergående 

Diagrammet över medelvärdena för den södergående delen av Toftaholm-Gränna 
visar ungefär samma utveckling som de övriga, se diagram 14. Intressant är dock 
att se att medelvärdena för vänsterkant i såväl norr som södergående riktning för 
Toftaholm-Gränna alltid tycks vara i bättre kondition än de övriga linjerna, vilket 
man även kan urskönja en tendens till på sträckan Gränna-Örsta, se diagram 11, 
12, 13 och 14. Detta beror sannolikt på den mindre mängd trafik i körfält 20. 
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Diagram 14. Medelvärde för Retroreflexion. Toftaholm-Gränna Södergående. 
[11] 

4.4 Utveckling av väglinjer 

På E4:an använder Vägverket Produktion olika sorters linjer när det gäller 
kantlinjerna. Utvecklingen av vägmarkeringar har påverkats i positiv riktning tack 
vare funktionsentreprenaden. Man har på grund av entreprenaden sett lönsamhet i 
att förbättra linjerna för att en nyutlagd linje skall hålla längre och synas bättre. 
Vägverket Produktion driver själva utveckling i ämnet. Man testar sig fram med 
nya metoder och olika linjer. Problem som dock alltid kvarstår och inte är mycket 
att göra åt är slitaget vid trafikplatser samt i kurvor som i vissa fall måste åtgärdas 
varje år.  
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En av de vanligaste kantlinjerna som ligger målad utmed E4:ans vägren är den så 
kallade Kamflex-linjen, se figur 10. Denna typ av linje med ribbor ger ett bra 
bullrande ljud när man kör på den. Den heldragna delen av linjen gör att 
vägplogens plogstål kan glida ovanpå linjen och därmed minimera risken för att 
linjen skall rivas loss på vintern. När en linje läggs med heldragen linje måste man 
tillse att vattengenomsläpplighet finns. Detta löses genom att stämpla rutor i 
markeringen vilket syns i figur 10.  

  

  Figur 10. Kamflexlinjen. [8]     Figur 11. Trapflexlinjen. [8] 

En annan mycket vanlig linje som kommer mer och mer och som används vid 
E4:ans vägren är Trapflex, se figur 11. Det är en linje som Vägverket produktion 
utvecklat själva och anser är mycket bra egenskapsmässigt och ekonomiskt. Den 
ger ett kraftigt bullrande ljud vid påkörning med personbil och 
vattengenomsläppligheten är mycket bra eftersom den helt saknar en heldragen 
längsgående linje. Trapflex är den linje som läggs mest av på E4:an nu för tiden. 
Med hänsyn till slitage är den också bra då vägplogens plogstål kan rida på linjen 
och därför inte orsaka bortslitning, trots att den saknar en heldragen längsgående 
linje. 

På vissa delar av vägen kräver man att kantlinjen skall vara heldragen, men 
fortfarande ha en bullrande funktion. Detta resulterar i en ganska dyr linje men 
med bra synbarhet. En sådan linje kan se ut som bilden i figur 12.  

 

Figur 12. Heldragen kantlinje med bullerfunktion. [8] 

Mittlinjen som delar körfält 10 och körfält 20 skall vara 15 cm bred och skall 
enligt föreskrifterna läggas med intermittensen 3+9, dvs. en 3 m lång linje + en 9 
m lång lucka.  
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5 Ekonomisk jämförelse 

5.1 Kostnadsjämförelse 

För att försöka ge en bild av hur den aktuella kostnaden förhållit sig till den 
summa som betalts ut varje år av beställaren har en kostnadsjämförelse gjorts med 
kalkylerade à-priser för de åtgärder som gjorts jämfört med den betalda 
funktionssumman. Då det råder stor osäkerhet kring det aktuella à-priset för 
åtgärder har det gjorts tre olika jämförelser med olika bedömningsnivåer på à-
priserna. En jämförelse med en något lägre kalkyleringsnivå, en på medelnivå samt 
en med hög kalkyleringsnivå. Detta för att försöka ge en bild av hur stor variation 
det kan vara och för att läsaren inte skall få uppfattningen av att det handlar om 
ett exakt värde på det slutgiltiga resultatet. Svårigheten i att ge ett rättvisande 
kalkylpris består framförallt i att bedöma hur övriga kostnader så som 
etableringskostnad påverkat à-priset beroende på hur många mindre ytor man 
åtgärdat i samband med en större åtgärd på körbanan. Jämförelsen är uppdelad i 
två delar. En del med pris för körbanan och en del för de övriga ytor som 
åtgärdats, så som vägrenar, trafikplatser och ramper.  

5.1.1 Låga kalkylpriser 

Den första jämförelsen är gjord med tämligen låga prissättningar, där det 
framförallt är priserna på de övriga ytorna som har sänkts. Anledning till dessa låga 
siffror är att det är antaget att de flesta övriga ytor har samordnats med arbeten på 
körbanan, vilket på så sätt givet en lägre à-priskostnad om etableringskostnaden 
kunnat slås ut på en större yta. Vid denna jämförelse skulle den totala 
åtgärdskostnaden ligga 3 023 165 kr högre än den totala summa som är utbetald 
från 2001 fram till 2006, se tabell 1. 

Toftaholm-GrännaToftaholm-GrännaToftaholm-GrännaToftaholm-Gränna

ÅrÅrÅrÅr Yta körbanaYta körbanaYta körbanaYta körbana a-prisa-prisa-prisa-pris PrisPrisPrisPris Yta övrigtYta övrigtYta övrigtYta övrigt a-prisa-prisa-prisa-pris PrisPrisPrisPris TotaltTotaltTotaltTotalt Betald funktionBetald funktionBetald funktionBetald funktion DifferensDifferensDifferensDifferens
(m2)(m2)(m2)(m2) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (m2)(m2)(m2)(m2) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr)

2001200120012001 202786 35 7 097 510 kr 7148 50 357 400 kr 7 454 910 kr 6 874 000 kr -580 910 kr
2002200220022002 143724 35 5 030 340 kr 13210 50 660 500 kr 5 690 840 kr 7 665 000 kr 1 974 160 kr
2003200320032003 376579 35 13 180 265 kr 17153 50 857 650 kr 14 037 915 kr 9 551 000 kr -4 486 915 kr
2004200420042004 196557 40 7 862 280 kr 5842 50 292 100 kr 8 154 380 kr 9 170 000 kr 1 015 620 kr
2005200520052005 151264 40 6 050 560 kr 26441 50 1 322 050 kr 7 372 610 kr 9 963 000 kr 2 590 390 kr
2006200620062006 117923 40 4 716 920 kr 26446 50 1 322 300 kr 6 039 220 kr 10 451 000 kr 4 411 780 kr

Summa:Summa:Summa:Summa: 48 749 875 kr 53 674 000 kr 4 924 125 kr

Gränna-ÖrstaGränna-ÖrstaGränna-ÖrstaGränna-Örsta

ÅrÅrÅrÅr Yta körbanaYta körbanaYta körbanaYta körbana a-prisa-prisa-prisa-pris PrisPrisPrisPris Yta övrigtYta övrigtYta övrigtYta övrigt a-prisa-prisa-prisa-pris PrisPrisPrisPris TotaltTotaltTotaltTotalt Betald funktionBetald funktionBetald funktionBetald funktion DifferensDifferensDifferensDifferens
(m2)(m2)(m2)(m2) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (m2)(m2)(m2)(m2) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr)

2001200120012001 291849 35 10 214 715 kr 12023 40 480 920 kr 10 695 635 kr 11 127 000 kr 431 365 kr
2002200220022002 298177 35 10 436 195 kr 29287 60 1 757 220 kr 12 193 415 kr 8 780 000 kr -3 413 415 kr
2003200320032003 427110 35 14 948 850 kr 18143 50 907 150 kr 15 856 000 kr 11 164 000 kr -4 692 000 kr
2004200420042004 161251 40 6 450 040 kr 43530 50 2 176 500 kr 8 626 540 kr 11 711 000 kr 3 084 460 kr
2005200520052005 92357 40 3 694 280 kr 31826 60 1 909 560 kr 5 603 840 kr 10 474 000 kr 4 870 160 kr
2006200620062006 414796 40 16 591 840 kr 43717 60 2 623 020 kr 19 214 860 kr 10 987 000 kr -8 227 860 kr

Summa:Summa:Summa:Summa: 72 190 290 kr 64 243 000 kr -7 947 290 kr

Total differens:Total differens:Total differens:Total differens: -3 023 165 kr  

Tabell 1. Kostnadsjämförelse med låga kalkylpriser. [12][13][14] 
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5.1.2 Medelkalkylpriser 

Den andra jämförelsen är gjord med kalkylerade á-priser som ligger i medelnivå 
jämfört med de andra prissättningarna. Detta skulle kunna betyda att den är den 
jämförelse som bäst visar det verkliga resultatet, men återigen gäller det att påpeka 
den osäkerhet som finns vad gäller de kalkylerade prisnivåerna. Jämfört med den 
lägre prissättningen är det här beräknat att fler sidoytor har gjorts som separata 
arbeten vilket gett en enskild etableringskostnad och därmed ett högre à-pris på de 
mindre ytorna. Vid denna jämförelse skulle den totala åtgärdskostnaden ligga 
5 770 825 kr högre än den totala summa som är utbetald från 2001 fram till 
2006, se tabell 2. 

Toftaholm-GrännaToftaholm-GrännaToftaholm-GrännaToftaholm-Gränna

ÅrÅrÅrÅr Yta körbanaYta körbanaYta körbanaYta körbana a-prisa-prisa-prisa-pris PrisPrisPrisPris Yta övrigtYta övrigtYta övrigtYta övrigt a-prisa-prisa-prisa-pris PrisPrisPrisPris TotaltTotaltTotaltTotalt Betald funktionBetald funktionBetald funktionBetald funktion DifferensDifferensDifferensDifferens
(m2)(m2)(m2)(m2) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (m2)(m2)(m2)(m2) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr)

2001200120012001 202786 35 7 097 510 kr 7148 60 428 880 kr 7 526 390 kr 6 874 000 kr -652 390 kr
2002200220022002 143724 35 5 030 340 kr 13210 60 792 600 kr 5 822 940 kr 7 665 000 kr 1 842 060 kr
2003200320032003 376579 35 13 180 265 kr 17153 60 1 029 180 kr 14 209 445 kr 9 551 000 kr -4 658 445 kr
2004200420042004 196557 40 7 862 280 kr 5842 60 350 520 kr 8 212 800 kr 9 170 000 kr 957 200 kr
2005200520052005 151264 40 6 050 560 kr 26441 60 1 586 460 kr 7 637 020 kr 9 963 000 kr 2 325 980 kr
2006200620062006 117923 40 4 716 920 kr 26446 60 1 586 760 kr 6 303 680 kr 10 451 000 kr 4 147 320 kr

Summa:Summa:Summa:Summa: 49 712 275 kr 53 674 000 kr 3 961 725 kr

Gränna-ÖrstaGränna-ÖrstaGränna-ÖrstaGränna-Örsta

ÅrÅrÅrÅr Yta körbanaYta körbanaYta körbanaYta körbana a-prisa-prisa-prisa-pris PrisPrisPrisPris Yta övrigtYta övrigtYta övrigtYta övrigt a-prisa-prisa-prisa-pris PrisPrisPrisPris TotaltTotaltTotaltTotalt Betald funktionBetald funktionBetald funktionBetald funktion DifferensDifferensDifferensDifferens
(m2)(m2)(m2)(m2) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (m2)(m2)(m2)(m2) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr)

2001200120012001 291849 35 10 214 715 kr 12023 50 601 150 kr 10 815 865 kr 11 127 000 kr 311 135 kr
2002200220022002 298177 35 10 436 195 kr 29287 70 2 050 090 kr 12 486 285 kr 8 780 000 kr -3 706 285 kr
2003200320032003 427110 35 14 948 850 kr 18143 60 1 088 580 kr 16 037 430 kr 11 164 000 kr -4 873 430 kr
2004200420042004 161251 40 6 450 040 kr 43530 60 2 611 800 kr 9 061 840 kr 11 711 000 kr 2 649 160 kr
2005200520052005 92357 40 3 694 280 kr 31826 70 2 227 820 kr 5 922 100 kr 10 474 000 kr 4 551 900 kr
2006200620062006 414796 40 16 591 840 kr 43717 70 3 060 190 kr 19 652 030 kr 10 987 000 kr -8 665 030 kr

Summa:Summa:Summa:Summa: 73 975 550 kr 64 243 000 kr -9 732 550 kr

Total differens:Total differens:Total differens:Total differens: -5 770 825 kr  

Tabell 2. Kostnadsjämförelse med medelkalkylpriser.[12] [13] [14] 
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5.1.3 Höga kalkylpriser 

Den sista jämförelsen är gjord med kalkylerade á-priser som ligger högre jämfört 
med de övriga prissättningarna. Ur beställarens synpunkt är denna jämförelse den 
klart mest fördelaktiga, men återigen krävs det ett varningens finger gällande 
osäkerheten i kalkyleringen. Vid denna prissättning är det beräknat att de flesta 
sidoytor och övriga ytor är gjorda helt separat och därmed fått en högre kostnad 
per m2 på grund av en större enskild etableringskostnad. Vid denna jämförelse 
skulle den totala åtgärdskostnaden ligga 11 266 145 kr högre än den totala summa 
som är utbetald från 2001 fram till 2006, se tabell 3. 

Toftaholm-GrännaToftaholm-GrännaToftaholm-GrännaToftaholm-Gränna

ÅrÅrÅrÅr Yta körbanaYta körbanaYta körbanaYta körbana a-prisa-prisa-prisa-pris PrisPrisPrisPris Yta övrigtYta övrigtYta övrigtYta övrigt a-prisa-prisa-prisa-pris PrisPrisPrisPris TotaltTotaltTotaltTotalt Betald funktionBetald funktionBetald funktionBetald funktion DifferensDifferensDifferensDifferens
(m2)(m2)(m2)(m2) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (m2)(m2)(m2)(m2) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr)

2001200120012001 202786 35 7 097 510 kr 7148 80 571 840 kr 7 669 350 kr 6 874 000 kr -795 350 kr
2002200220022002 143724 35 5 030 340 kr 13210 80 1 056 800 kr 6 087 140 kr 7 665 000 kr 1 577 860 kr
2003200320032003 376579 35 13 180 265 kr 17153 80 1 372 240 kr 14 552 505 kr 9 551 000 kr -5 001 505 kr
2004200420042004 196557 40 7 862 280 kr 5842 80 467 360 kr 8 329 640 kr 9 170 000 kr 840 360 kr
2005200520052005 151264 40 6 050 560 kr 26441 80 2 115 280 kr 8 165 840 kr 9 963 000 kr 1 797 160 kr
2006200620062006 117923 40 4 716 920 kr 26446 80 2 115 680 kr 6 832 600 kr 10 451 000 kr 3 618 400 kr

Summa:Summa:Summa:Summa: 51 637 075 kr 53 674 000 kr 2 036 925 kr

Gränna-ÖrstaGränna-ÖrstaGränna-ÖrstaGränna-Örsta

ÅrÅrÅrÅr Yta körbanaYta körbanaYta körbanaYta körbana a-prisa-prisa-prisa-pris PrisPrisPrisPris Yta övrigtYta övrigtYta övrigtYta övrigt a-prisa-prisa-prisa-pris PrisPrisPrisPris TotaltTotaltTotaltTotalt Betald funktionBetald funktionBetald funktionBetald funktion DifferensDifferensDifferensDifferens
(m2)(m2)(m2)(m2) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (m2)(m2)(m2)(m2) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr) (kr)(kr)(kr)(kr)

2001200120012001 291849 35 10 214 715 kr 12023 70 841 610 kr 11 056 325 kr 11 127 000 kr 70 675 kr
2002200220022002 298177 35 10 436 195 kr 29287 90 2 635 830 kr 13 072 025 kr 8 780 000 kr -4 292 025 kr
2003200320032003 427110 35 14 948 850 kr 18143 80 1 451 440 kr 16 400 290 kr 11 164 000 kr -5 236 290 kr
2004200420042004 161251 40 6 450 040 kr 43530 80 3 482 400 kr 9 932 440 kr 11 711 000 kr 1 778 560 kr
2005200520052005 92357 40 3 694 280 kr 31826 90 2 864 340 kr 6 558 620 kr 10 474 000 kr 3 915 380 kr
2006200620062006 414796 40 16 591 840 kr 43717 90 3 934 530 kr 20 526 370 kr 10 987 000 kr -9 539 370 kr

Summa:Summa:Summa:Summa: 77 546 070 kr 64 243 000 kr -13 303 070 kr

Total differens:Total differens:Total differens:Total differens: -11 266 145 kr  

Tabell 3. Kostnadsjämförelse med höga kalkylpriser. [12] [13] [14] 

 

5.2 Åtgärdslängder 

För att på något sätt jämföra vilken skillnaden mellan åtgärder under tiden för 
funktionsentreprenad och tiden innan den samma så har alla åtgärdslängder 
sammanställts från och med 1996 fram till 2006. På så sätt går att urskönja om det 
på något sätt blivit mer eller mindre åtgärder sedan funktionsentreprenaden tog 
vid. Sammanställningen är uppdelad i tre delar. En del för varje delsträcka, 
Toftaholm-Gränna och Gränna-Örsta, som visar hur åtgärderslängderna på de 
fyra olika körfälten, körfält 10 norrgående/södergående och körfält 20 
norrgående/södergående, ändrats under den valda tidsperioden. Den tredje delen 
visar en jämförelse över hur den totala åtgärdslängden, inkl övriga ytor, har 
förändrats mellan de två delsträckorna sedan 2000. Att år 2000 valdes som startår 
för jämförelsen beror först och främst på att det under hela 90-talet genomförs 
större ombyggnationer på båda sträckorna vilket skulle ge missvisande värden. 
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5.2.1 Gränna-Örsta 

På sträckan Gränna-Örsta gjordes det en större nybyggnation runt Ödeshög under 
90-talets senare hälft. Detta bör i sin tur ha påverkat de kommande åren positivt 
då man borde ha fått ett minskat behov av åtgärder. När funktionsentreprenaden 
tog vid så utfördes en stor mängd åtgärder i början av kontraktstiden, detta mycket 
på grund av huvuddel B i entreprenadkontraktet, som gjorde att entreprenören var 
tvungen att åtgärda vissa sträckor år 2001. De funktionskrav som finns uppställda 
för huvuddel A började gälla från och med 1 september år 2003, vilket även detta 
påverkat att många åtgärder gjorts innan detta datum för att kunna uppfylla 
kraven. Den stora mängden åtgärder höll dock i sig även det följande året innan 
det har trappats ned successivt år för år. Noterbart är även att det har skett relativt 
lite åtgärder på körfält 20, se diagram 15. Detta är dock ingen större överraskning 
då åtgärder vanligtvis beror på spårdjup, vilket oftast inte är något större problem i 
körfält 20. Som tillägg till diagram 15 kan det nämnas att hela sträckan Gränna-
Örsta är 13,7 mil lång. 
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Diagram 15. Åtgärdslängder Gränna-Örsta. [12] 
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5.2.2 Toftaholm-Gränna  

Större delen av sträckan Toftaholm-Gränna byggdes under 90-talet vilket bör ha 
påverkat behovet av åtgärder inledningsvis. På samma sätt som Gränna-Örsta finns 
det också en tydlig markering när funktionsentreprenaden tog vid på sträckan 
Toftaholm-Gränna, även här beror det troligtvis på huvuddel B i 
entreprenadkontraktet samt datumet för när funktionskraven skulle vara 
uppfyllda. Andra utmärkande detaljer för sammanställningen är att det gjordes 
mycket stora åtgärder för körfält 10 under 2002 samt att det varit förhållandevis 
stora åtgärder på körfält 20 jämfört med sträckan Gränna-Örsta, se diagram 16. 
Som tillägg till diagram 16 kan det nämnas att hela sträckan Toftaholm-Gränna är 
11,8 mil lång. 

Åtgärdslängder ToftaholmÅtgärdslängder ToftaholmÅtgärdslängder ToftaholmÅtgärdslängder Toftaholm----GrännaGrännaGrännaGränna

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ÅrÅrÅrÅr

Å
tg

är
da

d 
lä

ng
d 

Å
tg

är
da

d 
lä

ng
d 

Å
tg

är
da

d 
lä

ng
d 

Å
tg

är
da

d 
lä

ng
d 

(( (( mm mm
)) ))

Körfält 10 NG Körfält 10 SG
Körfält 20 NG Körfält 20 SG

 

Diagram 16. Åtgärdslängder Toftaholm-Gränna. [12] 
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5.2.3 Jämförelse mellan sträckorna 

Likheterna mellan de olika sträckorna syns tydligt i den sammanställningen av 
total åtgärdslängd sett till varje delsträcka, se diagram 17. De år som det utförts lite 
färre åtgärder på ena sträckan har det sedan gjorts lite fler åtgärder kommande år. 
Sett till diagram 17 så har en större del av åtgärderna gjorts åren 2002 och 2003, 
vilket också syns tydligt i diagrammen för spårdjup, där man kan se en stor 
förbättring för de efterföljande åren, jämför diagram 7, diagram 9 och diagram 17. 

Totalt sett kan man se att entreprenören gjorde en stor mängd åtgärder innan 1 
september år 2003 för att klara av de funktionskrav som började gälla då. Efter 
detta så har sedan åtgärderna trappats av mer och mer. 
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Diagram 17. Total åtgärdslängd för delsträckor. [12] 
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6 Berörda parters erfarenheter 

Efter en mängd intervjuer av berörda aktörer inom entreprenaden gällande 
erfarenheter av funktionsentreprenaden har det framkommit ett mer eller mindre 
entydigt svar. Man tycker att funktionsentreprenaden är ett bra alternativ till 
utförandeentreprenaden där framförallt funktionsentreprenören själv får en chans 
att planera och satsa långsiktigt på såväl utveckling som större investeringar i bland 
annat moderna maskiner.  

6.1 Beställarens erfarenheter 

Intervjuade personer: 

Lars Kildén – Projektledare på VSÖ för drift och underhåll i driftområde 
Jönköping. 

Jörgen Gustafsson – Projektledare på VSÖ för drift och underhåll i driftområde 
Norrköping. 

Mattias Wigert – Projektledare på VSÖ för drift och underhåll i driftområde 
Värnamo. 

Ingemar Gustavsson – Beläggningsansvarig på VSÖ för Jönköpings län.  

Nils Eneland – Samordnare av beläggningsunderhåll på VSÖ vid upphandling av 
funktionsentreprenaden, numera platschef på VV Produktion i Finspång.  

Beställarnas erfarenheter är lite olika. Detta kan bland annat bero på deras olika 
roller och att var och en ser till sina behov. Någon aktör anser att entreprenaden 
borde bantas och endast utgöras av beläggning och väglinjemarkering och att det 
borde finnas tydligare riktlinjer mellan vad som tillhör driftområdets upphandling 
och vad som hör till funktionsentreprenaden. Medan andra anser att det är en bra 
uppdelning dem emellan och att de meningsskiljaktigheter som ändå uppstår inte 
är nämnvärt allvarliga.  

En punkt som kommit upp hos de flesta är att det finns ett starkt behov för ett 
gemensamt forum eller arbetsrum som skulle göra samordningsmöjligheterna 
ännu större.  

Dock råder det en ganska tydlig enighet om att entreprenaden inte kommer att se 
likadan ut nästkommande period om det beslutas att bli en funktionsentreprenad 
över huvud taget. De flesta som hörts angående framtiden för 
funktionsentreprenad på E4:an ger anmodan till att en nästkommande 
upphandling skulle bestå av en längre period än den nuvarande.  
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Man har utbytt erfarenheter med nordiska grannen Finland som också sysselsätter 
sina entreprenörer med funktionsentreprenader. Man har sett att en tolv år lång 
entreprenad kanske vore ett bättre alternativ till den nuvarande åtta. Man har 
också erfarit att entreprenören ofta väljer att återvinna beläggning med metoden 
remixing. Rent beläggningstekniskt sett är ett fortsatt remixande ingen hållbar 
metod, stabiliteten i beläggningen sjunker ju äldre beläggningen är. I Finland har 
man tagit hänsyn till detta och satt upp regler för hur många gånger en och samma 
beläggning får remixas. Mycket lutar åt att någon typ av reglering av antal 
remixningar kommer att finnas med i nästa funktionsupphandling för E4:an 
också.  

6.2 Funktionsentreprenörens erfarenheter 

Intervjuade personer: 

Kenneth Johansson – Produktionsansvarig på VV Produktion Beläggning 

Tobias Edberg – Produktionsansvarig på VV Produktion Väglinjemarkering 

Entreprenören, Vägverket Produktion, har mest positiva erfarenheter av 
entreprenaden. Man såg chans till större investeringar med denna långsiktiga 
upphandling. Detta gjorde bl.a. att man kunde skaffa sig modernare maskiner, 
vilket man också gjorde. Man införskaffade sig en ny Remixer som flitigt använts 
under entreprenaden.  

Man tycker sig genomlevt mycket få konflikter med övriga aktörer som är 
involverade i entreprenaden. Dock finns det saker som nämns som orsak till små 
tvister. Dock handlar det oftast om lokala tvister som inte är generellt för 
funktionsentreprenaden i stort.  

Ekonomin i en entreprenad som denna är ett lika stort vågspel som i vilken annan 
upphandling som helst om inte mer. Eftersom skyddskraven för arbeten på 
motorväg har höjts krävs större insatser och noggrannare planering för varje 
enskild åtgärd för att få lönsamhet i verksamheten. Ytterligare en aspekt som 
påverkar entreprenören är att det krävs 20 000 kr i väghyra av Regionen varje dag 
som man är ute och gör åtgärder på vägen, vilket leder till att man tvingas 
minimera och koncentrera insatserna.  

Entreprenadsumman för kontrakten i båda länen gick på totalt ca 200 miljoner 
vilket var en summa som ingen annan entreprenör var i närheten av. Deras anbud 
var mycket högre och man kan undra hur VV Produktion fått ihop ekonomin, 
svaret var med rätt metoder och lokal kännedom om objektet. 

Funktionsentreprenören säger sig ha sett positivt på långsiktigheten i 
upphandlingen och ser gärna fler liknande entreprenader på det svenska vägnätet.  



Berörda parters erfarenheter 

 40 

6.3 Driftentreprenörernas erfarenheter 

Intervjuade personer: 

Stefan Yaftali – Driftområdeschef i Jönköping (VV Prod.) 

Jan Svensson/Bo Ahlstedt – Driftområdeschefer i Norrköping (NCC) 

Driftområdenas åsikter om funktionsentreprenaden ser lite olika ut beroende på 
entreprenör. En tvistefråga som uppkommer i driftområde med två olika 
entreprenörer är ofta en mer utdragen process och blir gärna till en större sak 
eftersom en tvist mellan två olika entreprenörer skall avgöras i domstol. Medan en 
tvist mellan entreprenörerna i t.ex. Jönköping, där samma företag har driften och 
funktionsentreprenaden, löses internt med den skiljenämnd som används inom 
Vägverket. En stötesten som ofta nämns är snöröjningen som är en mycket stor bit 
i driftområdets verksamhet. En sträcka med lite större spårdjup är kanske inget 
som syns tydligt i mätningsstatistiken som beräknar bonus och avdrag i 
funktionsentreprenaden, men denna sträcka har driftområdena garanterat problem 
med på vintern att få modd och snöfri. Detta är dock ingen ny företeelse som skall 
belysas just på grund av funktionsentreprenaden. Men eftersom det är olika 
entreprenörer på den ena delen kan tvister därför uppkomma pga. denna orsak.  

Ett problem som dock har uppkommit på grund av funktionsentreprenaden är 
vem som har ansvaret för brister i avvattningen. Detta har lett till att avvattningen 
lätt kan falla mellan stolarna då ingen vill göra något som man inte får betalt för. 
Detta kan ses som ett tecken på att handlingarna tydligt måste klargöra var 
gränserna går mellan de olika kontrakten. 

I övrigt ser funktionsentreprenaden ut att vara positivt bemött av personalen på de 
flesta driftområdena.  

6.4 Trafikanternas erfarenheter 

I allmänhet betraktas E4:ans beläggning vara i mycket gott skick. Men enligt de 
undersökningar som ett konsultföretag (Pilen Affärsutveckling AB) utför på 
uppdrag av Vägverket har det visat sig att trafikanter tycker att de nationella 
vägarna blivit sämre sedan 1996. Det är dock stor skillnad mellan hur privatbilister 
svarar och hur de som färdas på vägen i jobbet alltså yrkeschaufförer svarar. 
Statistiken som redovisas nedan är hämtad från den senaste rapporten från 
Vägverket. Vartannat år genomförs en undersökning för landets alla vägar. Om 
man endast studerar tiden sedan funktionsentreprenaden tog vid och endast på de 
nationella vägarna, ser man först att betyget ökar till 2004 för att sedan tappa igen 
till 2006. Undersökningen utförs och formuleras så att man skiljer på nationella, 
regionala, övriga statliga vägar samt grusvägar. Man skiljer även trafikantbetygen åt 
med avseende på regioner. Det värdet som är mest aktuellt och intressant för 
funktionsentreprenaden är betyget som getts gällande spår, ojämnheter samt 
vägmarkering i region Sydöst för nationella vägar.  
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Det nationella vägnätet i region Sydöst omfattar vägarna E4, E22, Rv 25, 26, 
31/33, 40, 50 samt 55. Det finns ingen undersökning som endast gäller E4:an i 
region Sydöst. Därför används denna undersökning som även innefattar trafiken 
på E4:an. Statistiken kan därför ge en missvisande bild av det som egentligen vore 
intressant att följa, dvs. E4: ans trafikantsynpunkter. Avgränsningar i 
examensarbetet gjorde dock att tid inte fanns för att göra någon egen 
undersökning.  

Statistik från mätningar av denna karaktär kan tolkas på många olika sätt. Man vet 
t.ex. inte hur de som har svarat på enkäten har tänkt samtidigt som ingen av de 
svarande förmodligen tänker på samma sätt. Man får dock en liten inblick i 
trafikantens åsikter. Antalet svarande på enkäten uppgår till ca 300 privatbilister 
per år i regionen samt drygt 200 yrkeschaufförer.  
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Diagram 18. Trafikantbetyg från privatbilister på Nationella vägar i Region 
Sydöst. [15] 

I diagram 18 ser man att vägmarkeringar får varje år ett mycket bättre betyg än 
ojämnheter och spår samtidigt som spår konstant får sämst betyg. En annan 
intressant iakttagelse är att betygen för parametrarna som handlar om beläggningar 
följer varandra med åren, dvs. när betyget för spår går ned, gör även betyget för 
ojämnheter det. 
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Diagram 19. Trafikantbetyg från Yrkeschaufförer på Nationella vägar i Region 
Sydöst. [15] 

Yrkeschaufförernas svar skiljer sig i regel jämfört med privatbilisternas svar i denna 
undersökning. I diagram 19 kan man tydligt se att missnöjet med spår och 
ojämnheter är mycket större bland yrkeschaufförer än bland privatbilister. En 
bottennotering kan utläsas år 2000 där endast 11 % av de svarande var ganska 
nöjda eller mycket nöjda med spåren på de nationella vägarna. Medan man i regel 
tycker lika bra om vägmarkeringar som privatbilisterna.  

Orsaken till att yrkeschaufförer ger ett sämre betyg på spår och ojämnheter än 
privatbilister kan vara att de flesta tillfrågade yrkeschaufförer kör lastbil. Med 
lastbil går gränsen för obehagligt väglag mycket tidigare än för personbil. Som kan 
utläsas ur diagram 1 krävs det inte IRI-värden på mer än 1,0 för att 
lastbilschaufförer skall känna obehag i 75 km/h. Medan det krävs dubbelt så höga 
värden för personbil i 80 km/h.  
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7 Slutsats och diskussion 
Den studie av funktionsentreprenaden på E4:an som nu genomförts lämnar oss ett 
svar på att vägstandarden höjts med ett förvånansvärt gott betyg som resultat. Man 
har dock sett såväl fördelar som nackdelar med de olika kraven som ställts upp, 
särskilt med avseende på ekonomi.  

7.1 Vägstandard 

Totalt sett så råder det en god standard på E4:an på den berörda sträckan. Under 
åren 2004-2005 var standarden högre än den någonsin varit, både sett till 
spårdjup, IRI och vägmarkeringar. Frågan är dock hur stor del av detta som man 
kan tillskriva funktionsentreprenaden. För att få ett svar på detta måste man ha en 
klar bild av vilka åtgärder som skulle ha gjorts om Vägverket Region Sydöst 
beslutat sig för att fortsätta med att upphandla varje åtgärd var för sig. Till detta 
kommer ytterligare en del in som berör den summa pengar som Vägverket får i 
bidrag varje år för att kunna hålla en god vägstandard på hela vägnätet. Skulle man 
något år ha fått lite mindre pengar finns risken att E4:an skulle kunna ha fått stå 
tillbaka och därmed fått en sämre standard. Därmed kan man säga att en av de 
största fördelarna standardmässigt sett är att man är säker på att E4:an kommer att 
hålla någorlunda samma standard och att det inte finns någon risk att den 
åsidosätts något år, så länge inte entreprenörer anser att det lönar sig att få vite 
istället för att utföra en åtgärd. 

Sett till de mätvärden som framkommit av undersökningen så kommer troligtvis 
vägstandarden att ligga på samma nivå vid slutet av kontraktet som de låg på vid 
starten.  

7.2 Ekonomi 
I den ekonomiska jämförelsen, som är den svåraste och mest abstrakta delen i detta 
arbete, ser man en viss skillnad jämfört med tidigare ekonomiska beräkningar som 
gjorts gällande funktionsentreprenaden. Skillnaderna kan bero på många olika 
saker. Troligen är den största felfaktorn á-priserna, som kan skilja mycket 
beroende på vem man pratar med. Oavsett vilka á-priser som vi räknar med, höga 
eller låga, visar våra beräkningar att VSÖ mer eller mindre sparat på denna 
upphandling. 

Om man ser till ett eventuellt restvärde är denna upphandlingsform inte den mest 
gynnsamma då de flesta entreprenörer endast vill ligga på gränsen för de givna 
funktionskraven när kontraktstiden är slut. Den ekonomiska kalkylen för att göra 
största möjliga vinst överensstämmer inte alltid med vad som är bäst sett till den 
långsiktiga vägstandarden. Ett tydligt tecken på det är ju även de stora skillnader 
som blivit från år till år för t.ex. spårdjup sedan funktionsentreprenaden tog vid, 
jämfört med den något mer stabila utvecklingskurva som fanns tidigare. 



Slutsats och diskussion 

 44 

7.3 Erfarenheter 
Erfarenhetsmässigt är det totala intrycket mycket bra, vilket kan vara något 
överraskande då upphandlingsformen är relativt ung och inte har testats på projekt 
av denna storlek tidigare. Funktionsentreprenaden har därför blivit något av en 
isbrytare för liknande upphandling runt om i landet. Som alltid när man ger sig in 
på okända områden så kan man lätt stöta på problem och en upphandling av 
denna storlek kan lätt få en mängd ”barnsjukdomar”. Just denna upphandling har 
dock haft relativt lite problem och tvister vilket tyder på att det både varit ett väl 
utarbetat förfrågningsunderlag samt att det funnits plats för diskussion även under 
kontraktstiden. Det finns dock vissa saker som bör gå att förbättra om man skulle 
välja att fortsätta med denna upphandlingsform även efter kontraktstidens slut, till 
exempel tydligare gränser mellan driftupphandlingarna och 
beläggningsupphandlingarna samt ett tydligt arbetsrum för alla inblandade parter. 

För just beläggningsupphandlingarna kan det i framtiden vara bra med en större 
förundersökning av befintligt slitlager och underliggande lager. Detta för att 
underlätta entreprenörens arbete att kalkylera sina insatser och åläggas ansvar för 
sina åtgärdsval. De flesta åtgärder som gjorts handlar om remixingåtgärder i 
slitlagret. För att kunna beräkna åtgärder för plastiska deformationer i 
underliggande lager krävs det större undersökningar av materialet i dessa. 

Den liknande upphandling som gjorts i Finland har mer eller mindre använts sig 
av Vägverket Sydösts upphandling som underlag och därefter utvecklat vissa delar 
så som bedömningsparametrar och begränsning när det gäller beläggningsmetoder. 
I Finland har man även valt att inte ta med något bonussystem då man inte vill 
betala några pengar för överkvalité. Detta är något som VSÖ bör, och troligtvis 
kommer, tillämpa vid nästa upphandling. 

Något som bör tas i beaktning är om spårdjup och IRI verkligen är de två saker 
som man bör ställa krav på, i många avseenden kan även vägens megatextur spela 
minst lika stor roll som spårdjupet. Undersökningar från VTI visar att vägens 
megatextur har stor påverkan sett till komfort, fordonsslitage och vägbuller, medan 
andra undersökningar från VTI visar att spårdjup till exempel har ringa inverkan 
på trafiksäkerheten. 
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Den sammanställning som gjorts av trafikantbetyget i Region Sydöst kan man ha 
många synpunkter på. Det första man skall ha klart för sig är att betyget inte bara 
gäller för E4:an utan hela det nationella vägnätet i regionen. Därför kan just de 
parametrar som är intressant att titta närmare på vara starkt missvisande då inte 
alla nationella vägar är motorvägar och därför inte har samma krav på bl.a. 
jämnhet och spårbildning. Sedan är det svårt att få ett verkligt svar på vägens 
tillstånd, beroende på hur man ställer frågan. Det är lätt att ställa en ledande fråga, 
men desto svårare att ställa en icke ledande fråga. Det kan finnas mycket mer än 
just vägens tillstånd som kan påverka svaret som en trafikant ger när denne sätter 
sig för att fylla i detta svarsformulär. Mycket kan tyda på detta i alla fall då man ser 
att vägytemätningarnas värden visar mindre spårdjup medan trafikantbetyget 
försämras. En annan aspekt som också bör tas i beaktande är då att det kan finnas 
fler vägparametrar som kan påverka trafikantens svar, t.ex. vägytans struktur.



Referenser 

 46 

8 Referenser 
                                                 

[1] Funktions- och Standardbeskrivning (FSB) För underhåll av beläggning och 
delar av drift samt vägmarkering på E 4 delen Toftaholm – Gränna i Jönköpings 
län. 

[2] Funktions- och Standardbeskrivning (FSB) För underhåll av beläggning och 
delar av drift samt vägmarkering på E 4 delen Gränna – Örstad i Östergötlands 
län och del av Jönköpings län. 

[3] Asfaltsboken, Rev 2006-12, Asfaltsskolan 

[4] En liten skrift om vägytemätning, Johan Granlund, 2005-03-08 

[5] Vägytans inverkan på trafiksäkerheten. VTI meddelande 909.2002 

[6] Bära eller Brista, Handbok i tillståndsbedömning av belagda gator och vägar, 
utgiven av Svenska Kommunförbundet, VTI och Vägverket. 

[7] Metodbeskrivning 115:2004, VV 

[8] Information Vägmarkeringar, Vägverket Produktion, Tobias Edberg 

[9] PMS2/SAS, Statistikprogram, Vägverket 

[10] ATB Väg 82.122 

[11] Vägverket Produktions funktionsmätning, Tobias Edberg 

[12] VägUnderHållsData, Statistikprogram, Vägverket 

[13] Objektsammanställningar för funktionsentreprenaden, Vägverket 
Produktion, Kenneth Johansson 

[14] Kalkylpriser 2004, Vägverket Region Sydöst, Magnus Carlsson 

[15] Vägverket Trafikantbetyg Rapport Vinter 2006 Pilen P220 

 

 

 

 


