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Abstract 

During its lifetime, a road goes through a number of different stages; pre-study, 
inquiry of the road, work plan, documenting stage, building stage and operating 
stage. The operating stage is the one that takes the longest time and costs the 
most. Those have a tendency of becoming unnecessarily high because the project 
engineers don’t always take the management and maintenance prerequisites into 
conditions. 

To decrease the management and maintenance costs, the Swedish Road 
Administration SouthEast has been in need of a work procedure that makes the 
roaddesign engineers take the management and maintenance of the road into 
consideration. This shall be achieved by a checklist where the most common 
designs that lead to increased management- and maintenance costs are compiled 
and listed.  
 
Through interviews with project leaders in management, the most common 
problems have been identified, analyzed and summarized under the headlines 
winter-road, vegetation, road equipment and road designs. 

To elucidate the problem from several points of view, interviews were 
implemented with project leaders in investment and roaddesign engineers. During 
these interviews opinions emerged about the way the checklist should be designed 
and used.     
The checklist was designed with the analyzed points, which emerged after the 
interview with a project leader in management, in regard. Taken into 
consideration were the opinions of the project leaders in investment and 
roaddesign engineers. 
This resulted in a checklist consisting of two parts. Part 1 consists of aspects that 
should be taken into consideration in the beginning of the road-planning and Part 
2 of aspects that should be considered in the finishing phase of it.  
 
Then, the checklist was tested on an existing road build plan by means of having 
its roaddesign engineer filling out the checklist and make comments to the 
answers. The checklist got good response. 

The management and maintenance costs are not always taken into consideration. 
Mainly because other aspects, such as safety, aesthetics and the opinions of the 
roads users and other parties, are prioritized.  
Furthermore the communication between the project leaders in management and 
in maintenance is poor due to lack of time, and as a result similar mistakes are 
made over and over again. 
 
The checklist gives the project leaders in investment and the roaddesign engineers 
help to put management and maintenance costs in focus. The checklist is also a 
support for the project engineers by giving them the means to comment on their 
choices and thereby remember why they chose a certain design.     
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Sammanfattning 

En väg genomgår ett antal olika skeden under sin livstid; förstudie, vägutredning, 
arbetsplan, bygghandling, byggskede och bruksskede. Bruksskedet är tidsmässigt 
det längsta skedet och står för den största kostnaden. Denna kostnad har en 
tendens att bli onödigt stor på grund av att de som projekterar vägen inte alltid 
tänker på förutsättningarna för drift och underhåll. För att minska drift- och 
underhållskostnaderna ser Vägverket Region Sydöst ett behov av ett arbetssätt som 
får projektörerna att ta mer hänsyn till drift och underhåll. Detta ska uppnås 
genom en checklista där de vanligaste utformningarna, som leder till ökade drift- 
och underhållskostnader, sammanställs och listas i punktform.  
 
Genom intervjuer med projektledare drift har de vanligaste problemen tagits fram, 
analyserats och sammanfattats i punktform under rubrikerna vinterväg, vegetation, 
vägutrustning och vägutformning. För att belysa problemet ur flera synvinklar 
genomfördes intervjuer med projektledare investering och med projektörer. Under 
intervjuerna framkom synpunkter på hur checklistan skulle utformas och 
användas.  

Checklistan utformades utefter de analyserade punkterna som framkommit efter 
intervjun med projektledare drift. Hänsyn togs till de synpunkter som 
projektledare investering och projektörer hade om upplägget på checklistan. Det 
resulterade i en checklista bestående av två delar. Del 1 består av punkter som bör 
tas hänsyn till i början av vägprojekteringen och Del 2 av punkter som bör tas 
hänsyn till i slutfasen. Checklistan testades på ett befintligt vägprojekt genom att 
vägens projektör fick fylla i checklistan och kommentera sina svar. Checklistan fick 
god respons. 
 
Att hänsyn till drift- och underhållskostnader inte alltid görs beror till största delen 
på att man istället måste prioritera andra aspekter såsom säkerhet, estetik, 
önskemål från vägens brukare och andra intressenter m.m. Dessutom sker en 
begränsad kommunikation mellan projektledare drift och projektledare investering 
till följd av tidsbrist och resultatet av detta blir ofta att likartade fel görs om och 
om igen. 
 
Med hjälp av den framtagna checklistan ges ett underlag för projektledare 
investering och projektörer att sätta större fokus på drift- och underhållskostnader. 
Checklistan är också till stöd för projektörerna på så sätt att de kan kommentera 
sina val och vid återkoppling lättare komma ihåg varför de valt en viss utformning. 

 
 
Nyckelord 
 
Driftkostnader, Underhållskostnader, Vinterväghållning, Sidoområden, 
Mittremsa, Vägutformning, Vägutrustning.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kostnaden för drift och underhåll av vägar har ofta en tendens att bli onödigt stora 
på grund av att de som projekterar vägen inte alltid sätter kostnadsfrågan för drift 
och underhåll i första hand utan kanske främst tänker på kostnaden för byggandet 
av vägen. För att minska driftkostnaderna ser Vägverket ett behov av ett arbetssätt 
som får projektörerna att ta mer hänsyn till kostnadsfrågorna för drift- och 
underhållsarbete vid utformningen av vägen. 
 
Genom intervjuer och samtal med berörda personer inom Vägverket ska de största 
och viktigaste problemområdena analyseras och specificeras. Resultatet ska bli en 
checklista som ska hjälpa projektörerna att ta hänsyn till och minimera kostnaden 
för driften och underhållet. För att Checklistan ska bli så effektiv och bra som 
möjligt ska den utformas utifrån önskemål och behov från både projektledare drift 
och projektledare investering. 
 
Detta arbete är en del i den treåriga högskoleutbildningen inom byggnadsteknik 
med inriktning mot väg- och vattenbyggnadsteknik på Tekniska högskolan i 
Jönköping. Arbetet kommer att genomföras åt och i samråd med Vägverket 
Region Sydöst (VSÖ) och med Olle Johansson som handledare. 
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1.2 Frågeställning  

Ett vägprojekt består av många olika kostnader i olika skeden, exempelvis 
kostnaden för planering, projektering och anläggande av en väg.  
En av de största kostnadsposterna som ofta förbises när en väg konstrueras, är 
kostnaden för drift och underhåll av vägen. En trolig orsak till att de faller åt sidan 
är att Vägverket har en viss budget varje år för nyinvestering av vägar. Dessa 
pengar skall användas så effektivt som möjligt och det innebär i praktiken till så 
många mil väg som möjligt. Projektörerna får på detta sätt stor press på sig att 
konstruera vägen för minsta möjliga anläggningskostnad. I och med att kostnaden 
för drift och underhåll inte påverkar kostnaden för anläggningen av vägen och på 
så sätt inte ingår i budgeten, finns ingen fokus på detta från projektörernas sida.  

Det finns även andra aspekter som skall vägas in vid projekteringen av en väg 
såsom estetik, miljö, komfort och säkerhet. Se figur 1.  Dessa prioriteras ofta före 
kostnaden för drift och underhåll.  
 
Det finns lösningar som är mer eller mindre bra ur drift- och underhållssynpunkt, 
vissa utformningar leder till en ökad drift - och underhållskostnad utan att någon 
annan vinst görs. Ofta är det samma fel som görs från gång till gång och det tyder 
på att de som utformar vägen inte vet om att utformningen leder till en ökad drift- 
och underhållskostnad.  
[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.  Aspekter som påverkar utformningen av en väg. 

 

De frågor som skall besvaras av examensarbetet är: 

• Vilka är de vanligaste utformningarna som leder till en ökad drift - och 
underhållskostnad utan att någon annan vinst görs? 

• Varför görs utformningar som leder till en ökad drift - och 
underhållskostnad? 

• Vad kan man göra för att undvika att samma fel görs på flera vägprojekt? 
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1.3 Syfte och mål  

Målet och syftet för examensarbetet har framtagits i samarbete med Olle 
Johansson, Jan-Åke Karlsson, Lennart Lindbom och Anna Ward, samtliga arbetar 
på Vägverket Region Sydöst. 

1.3.1 Mål för Vägverket Region Sydöst  

Målet för examensarbetet är att ta fram ett arbetssätt i projekteringsskedet så att 
drift- och underhållskostnaderna i bruksskedet minimeras och så att arbetsmiljön 
vid drift och underhållsarbeten blir så säker som möjligt. 

Arbetssättet ska bestå av en checklista som projektörer och projektledare 
investering kan använda när de projekterar vägen. Med hjälp av checklistan kan de 
kontrollera att de har gjort genomtänkta val som inte kommer att påverka drift- 
och underhållskostnaderna samt säkerheten negativt. På detta sätt skall de även få 
in drift- och underhållskostnader i sitt tankesätt när de projekterar.  

 

1.3.2 Författarnas mål 

Författarnas mål för examensarbetet är att:  

• Få förståelse för hur kommunikationen mellan drift och projektering sker och 
hur dom arbetar. 

• Identifiera problemområden i projekteringen som påverkar drift- och 
underhållskostnaderna negativt. 

• Skapa en checklista som kan hjälpa projektörerna att utforma vägen så att 
onödiga drift- och underhållskostnader inte uppstår. 
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1.4 Avgränsningar  

Följande avgränsningar har gjorts i samarbete med Olle Johansson, Jan-Åke 
Karlsson, Lennart Lindbom och Anna Ward. 

• Arbetet avgränsas till Vägverkets vägar, d.v.s. främst de större vägarna på 
landsbygden. 

• Problem vid rastplatser och broar kommer inte att behandlas. 
• Analysering kommer att ske på övergripande nivå, detaljer såsom exempelvis 

olika sorters gatsten kommer inte att behandlas. 
• Avgränsningar kommer också att göras till de vanligast förekommande, större 

och mer kostnadskrävande drift- och underhållsåtgärderna.  
• Analysering och framtagning av de mest kostnadskrävande problemen 

kommer att ske, men direkta lösningar till problemen kommer ej att 
behandlas. Checklistan ska endast uppmärksamma projektören på att 
problem kan föreligga. 

• Samhällsekonomin kommer att analyseras i grova drag men beräkningar 
kommer inte att utföras. 
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2 Tillvägagångssätt 

2.1 Bakgrundsmaterial 

För att få en överblick och förståelse av hur Vägverket arbetar när en ny väg ska 
anläggas kommer skriften ”En väg blir till”, utgiven av Vägverket, att studeras. 
Den vänder sig främst till markägare. 

För att sätta sig in i själva ämnet drift- och underhållskostnad ska två tidigare 
gjorda arbeten i området läsas.  
Den första är en arbetsrapport (2006:1) som ingår i Hawzen Ahmed pågående 
doktorandprojekt, skrivet för Högskolan i Dalarna, ”Vägprojektering för minskade 
drift- och underhållskostnader, Brister och möjligeter”. Hawzen Ahmed beskriver i 
denna rapport problematiken med drift- och underhållsåtgärder och behovet av 
förbättring. 

Den andra rapporten heter ”Erfarenhetsåterföring av tekniska lösningar vid 
trafikmiljöåtgärder”, och är skriven av Kristian Johnsson praktikant på Vägverket 
Kalmar 2003. Här fördjupas problematiken i utformningen vid trafikplatser såsom 
cirkulationsplatser och övergångsställen, främst i tätorten. Kristian Johnsson har i 
sitt arbete inriktat sig på problem som uppstår med kantsten, pollare, refuger, 
vegetation, skyltning och belysning.  
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2.2 Intervjuer 

Problemet med de höga drift- och underhållskostnaderna kan i många fall 
avhjälpas med en väl genomtänkt projektering. De som projekterar vägen måste i 
sitt arbete tänka på vad deras utformning får för konsekvenser i drift- och 
underhållsskedet.  

2.2.1 Specificering av problem 

För att få information om de största och viktigaste problemområdena som 
påverkar drift- och underhållskostnaderna ska intervjuer med arbetsledare drift 
ske.  Därefter analyseras och specificeras problemen, för att sedan resultera i en 
checklista. För att checklistan ska bli användbar och väl utformad kommer det att 
ske intervjuer med projektledare investering. De ska få lämna sin version av 
problemet och lämna synpunkter på hur checklisten bäst ska vara uppbyggd.  
För att belysa problemet från ännu en synvinkel kommer intervjuer med 
projektörer att ske, detta för att få veta i vilken grad de verkligen tänker på drift 
och underhåll när de utformar vägen. De ska också lämna sina synpunkter på hur 
en checklista bör vara uppbyggd. 

  

2.2.2 Intervjuform 

Intervjuerna ska ske i form av så kallade halvstrukturerade intervjuer d.v.s. det är 
lättare för den intervjuade att påverka intervjun. Färdiga frågor kommer att tas 
med, men endast som stöd för att inte missa någon viktig detalj. De intervjuade 
kommer att få prata fritt om frågorna och analyser av problemområdena kommer 
att ske.  
Någon inspelning av intervjuerna kommer inte att ske för att på så sätt få ett mer 
personligt och öppet samtal. Informationen kommer att antecknas kontinuerligt 
under intervjun. 
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2.2.3 Projektledare drift  

Genom intervjuer med projektledare drift ska det specificeras vilka som är de 
största och/eller vanligaste kostnadsposterna, i drift och underhåll av vägnätet, som 
kan avhjälpas med en genomtänkt projektering. Här specificeras även vilka 
problemområden som finns med hänsyn till säkerheten vid drift- och 
underhållsåtgärder. 
Under intervjuerna ska det också diskuteras om det finns en förbättringspotential 
hos dem som projekterar och i så fall hur det skulle kunna bli bättre. 
Därefter ska en analys av de problemområden som framkommit under 
intervjuerna med projektledarna drift göras. Analysen ska resultera i en lista med 
problem, dess konsekvenser samt förbättringspotential. 
 

2.2.4 Projektledare investering  

Med listan på problemområden som underlag utförs intervjuer med projektledare 
investering. För att belysa problemet från båda sidorna ställs frågan om hur de 
arbetar idag och i vilken grad de tänker på konsekvenserna med drift- och 
underhållsåtgärder när projekteringen utförs. Därefter diskuteras de problem som 
framkommit under intervjuerna med projektledare drift och strukturen på en 
lämplig checklista tas fram. 
Efter intervjuerna analyseras informationen och den slutliga checklistan utformas. 
Checklistan ska vara till stöd vid utformning av ett vägprojekt för att minimera 
drift- och underhållskostnader och öka säkerheten vid arbete på den färdiga vägen.  

 

2.2.5 Projektör  

För att belysa problemområdet ur fler synvinklar ska två projektörer intervjuas.  
Det finns främst två möjliga orsaker till att utformningar som påverkar drift- och 
underhållskostnaderna negativt görs. Den ena är att projektörerna inte har vetskap 
om vilka lösningar som påverkar drift- och underhållskostnaderna. Den andra är 
att projektörerna har konsekvenserna av drift- och underhållsåtgärder i åtanke men 
ändå väljer att utforma vägen på ett ur drift- och underhållsperspektiv negativt 
sätt, beroende på prioritering av någon annan faktor. 
För att ta reda på varför projektörerna utformar som de gör, kommer frågor om 
hur de arbetar idag samt i vilken grad de tänker på drift och underhållsåtgärder när 
de projekterar att ställas.  
Utformningen av checklistan kommer att diskuteras så att den anpassas till 
projektörernas sätt att arbeta. 
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CHECKLISTA 

 
Motorväg 

 

CHECKLISTA 

 
2+1-väg 

 

 

CHECKLISTA 

 
Landsväg 

 

 

2.3 Checklista 

Tanken med checklistan är att den ska vara till hjälp för projektledare och 
projektörer, så att de vid utformningen av en väg kan minimera drift- och 
underhållskostnader och öka säkerheten vid arbete på den färdiga vägen.  
Checklistan ska vara användbar för såväl nybyggnationer som reparations- och 
förnyelsearbeten. 
Tanken är att tre olika checklistor ska utföras (se figur 2), en för motorväg, en för 
2+1-väg och en för landsväg. Detta för att öka möjligheten till bättre 
detaljlösningar och undgå information som inte är relevant för just den vägtypen. 

 
 
 

 

 

 

 

 
Figur 2. Tre olika checklistor. 

 

2.4 Test av checklista 

Som avslutning på examensarbetet ska en checklista testas på ett befintligt 
vägprojekt. Detta kommer göras genom en intervju med projektören som har 
utformat vägen. Varje punkt i checklistan kommer att besvaras och diskuteras för 
att ta reda på om projektören har övervägt problemet samt att han ska få möjlighet 
att motivera vald lösning. Därefter ska det diskuteras om utformningen hade blivit 
annorlunda om en checklista hade använts och i så fall på vilket sätt. 
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3 Vägbyggnadsprocessen  

Följande information är hämtad från skriften ”En väg blir till”, utgiven av 
Vägverket. 
 
Varför en väg anläggs kan ha många orsaker. Det kan vara att det behövs 
anslutningar till nya platser, den gamla vägen är underdimensionerad eller att man 
vill ha en säkrare väg m.m. Varje år avsätter riksdagen en viss summa pengar till 
Vägverket för att bygga nya vägar och till underhåll av befintliga. Vägverket 
föreslår vilka investeringar som behöver göras och hur vägarna ska underhållas. 
Detta kallas för den Strategiska planeringen och är det första ledet i en vägs 
livscykel.  
Innan en väg anläggs har den varit planerad i många år och genomgått ett antal 
olika skeden (se figur 3), från att bara ha varit en tanke till att hamna på ritningar.  
[10] 

 

Figur 3. Fysisk planering 

 

3.1 Förstudie 

Syfte:Syfte:Syfte:Syfte: Förstudien ska ge svar på vilka problem som föreligger och möjliga åtgärder. 
 
En förstudie är första steget i den fysiska planeringen. Ett vägprojekt genomgår 
alltid förstudien, även om det bara gäller en mindre förbättringsåtgärd. 
Syftet är att ta fram ett underlagsmaterial med brister och problem med den 
nuvarande situationen/trafiklösningen, exempelvis låg framkomlighet, dålig 
säkerhet, dålig tillgänglighet, miljöstörningar, dålig komfort, störningar, 
intressekonflikter m.m. 
Vid förändringar i vägnätet är det viktigt att ta hänsyn till alla inblandade 
intressenter såsom kommuner, länsstyrelser, intresseorganisationer, 
naturvårdsföreningar och naturskyddsföreningar. Det är viktigt att skapa en öppen 
dialog mellan inblandade parter.  
 
 

Förstudie 

Bygghandling
ar 

 Arbetsplan Vägutredning 

Byggskede Bruksskede 
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Förstudien ska bl.a. besvara följande frågor: 

• Vilka är problemen? 
• Vad händer om inget görs? 
• Finns det alternativa lösningar till problemen? 
• Hur stort område behövs? 
• Start- och slutpunkter? 
• Ska projektet drivas vidare? 
• Vilka är förutsättningarna för det fortsatta arbetet? 

När underlaget är framtaget kallar man till ett samråd mellan de berörda parterna.  
Efter mötet tar Vägverkets regionala kontor ett beslut om fortsatt arbete.  
[10] 

 

3.2 Vägutredning 

Syfte:Syfte:Syfte:Syfte: Vägutredningen utgör underlag för val av vägkorridor och trafikteknisk 
standard. 
 
Här utförs fördjupade analyser och kompletteringar av förstudien, med hänsyn till 
exempelvis trafik, miljö och tillgänglighet. Jämförelser görs mellan olika 
vägkorridorer samt mot ett så kallat ”nollalternativ”, d.v.s. att man behåller den 
befintliga vägen nästan helt intakt.  
En viktig del att ta hänsyn till är påverkan på miljön. Det krävs en särskild 
utredning, som efter samråd med berörda parter, resulterar i en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). En MKB tas fram för varje enskild 
vägkorridor. En MKB berör inventering och konsekvensbeskrivning av bl.a.  
natur-, kultur- och rekreationsvärden, landskapsbild, bullerpåverkan m.m. 
Sedan sammanställs konsekvenserna av markanvändning, MKB, trafiksäkerhet, 
framkomlighet m.m. Det resulterar i ett antal väl valda vägkorridorer.  
Dessa alternativ skickas till länsstyrelsen och kommunen som får lämna sina 
åsikter och ta ställning till miljöfrågorna. Därefter kan utredningarna ställas ut och 
allmänheten får då chans att lämna sina åsikter. 
Det är Vägverket som sedan beslutar om vilken vägkorridor som är lämpligast, och 
meddelar därefter kommun och länsstyrelse om beslutet.  
[10] 
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3.3 Arbetsplan 

Syfte:Syfte:Syfte:Syfte: Arbetsplanens huvudsakliga syfte är att väghållaren genom fastställelse kan 
erhålla vägrätt. 
 
Arbetsplanens syfte är att ta fram en lämplig vägsträckning inom den vägkorridor 
som beslutades i Vägutredningen. 
Vid vissa enklare projekt där olika vägsträckningar och vägkorridorer inte 
förekommer kan man gå direkt från förstudie till arbetsplan.  
Först sker ett samråd mellan de berörda personerna där man diskuterar 
väglösningens påverkan på bl.a. miljö, natur och kultur. Ett särskilt sammanträde 
sker därefter med markägarna, där påverkan på enskilda fastigheter diskuteras och 
utreds, till exempel anslutningar till gårdar. 
Arbetsplanen ska även innehålla en preliminär beräkning av vad det kommer att 
kosta att anlägga vägen. Synpunkterna från sammanträdena och utställningen 
sammanställs och en slutlig vägsträckning fastställs av Vägverkets huvudkontor i 
Borlänge.  
[10] 
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3.4 Bygghandling 

Syfte:Syfte:Syfte:Syfte: Bygghandlingarna ska innehålla all information som behövs för att anlägga 
vägen. 
 
Arbetsplanen som togs fram i skedet ”arbetsplan” är inte tillräckligt detaljerad för 
att användas som bygghandlig. Därför görs i regel ytterligare projektering, 
fältarbeten och mätningar. Andra frågor som ska utredas är till exempel 
bullerskydd, husflyttningar, bygglov m.m. Se figur 4. 
En bygghandling ska bestå av ritningar och förteckningar som innehåller 
detaljerade tekniska lösningar, materialval m.m., alltså all information som behövs 
för att anlägga vägen. 
[10] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Frågor att ta ställning till i bygghandlingsskedet. 

 

 

3.5 Byggskede 

Syfte:Syfte:Syfte:Syfte: I byggskedet ska den färdiga vägen anläggas och tas i bruk. 
 
Under byggskedet anläggs vägen enligt bygghandlingarna. Eventuella problem 
som uppstår utreds eller löses på platsen. Här ingår även besiktningar och 
kontroller.  
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BRUKSSKEDE 

Underhåll Drift 

• Vinterväghållning 
• Sopning 
• Röjning 
• Gräsklippning 
• Skötsel av vegetationsytor 
 
 

• Reparationsåtgärder 
• Förnyelse av beläggning 
• Utbyte av vägmärken 
• Utbyte av räcken 
• Reparation av räcke 

 
 

 

3.6 Bruksskede 

Syfte:Syfte:Syfte:Syfte: I bruksskedet används vägen och det behövs både underhålls- och 
driftåtgärder för att vägen ska hållas i god form. 
 
Bruksskedet är det skede då vägen nyttjas och är det tidsmässigt längsta skedet. 
Det sträcker sig genom vägens hela livslängd och består främst av två olika 
kostnadsdelar, drift och underhåll. Se figur 5. 
Driftåtgärder är åtgärder som görs för att vägen ska ha de egenskaper den är 
tillverkad för och fungera enligt uppsatta krav. Dessa åtgärder har inget bestående 
värde utan återkommer med jämna mellanrum, exempelvis snöröjning. 
Underhållsåtgärder är de åtgärder som har ett mer bestående värde och görs för att 
förbättra vägen.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figur 5. Exempel på drift- och underhållsåtgärder. 
 

3.7 Kostnadsbild 

Kostnaderna för drift och underhåll är väsentligt större än kostnaderna för 
planering, projektering och byggande av vägen. Det är valen som har gjorts i de 
tidigare skedena som i stor utsträckning påverkar hur stora drift- och 
underhållskostnaderna blir. Således är de kostnaderna svåra att påverka i 
bruksskedet och därför är det viktigt att beakta dessa redan i tidigare skeden såsom 
i arbetsplanen och bygghandlingarna.  
Det är främst i skedet bygghandling som det går att påverka drift- och 
underhållskostnaderna genom projekteringen. Först sker en övergripande 
projektering som följs av en detaljprojektering.  

I den övergripande projekteringen kan man påverka utformningsdetaljer som är 
övergripande för projektet till exempel vägtyp, vägrensbredd, avstånd mellan väg 
och GC-väg etc. I detaljprojekteringen sker utformningen av alla detaljer på vägen 
såsom skyltar, vegetation etc. Här går det att påverka de mindre objekten som vid 
en ändring inte påverkar hela vägens utformning.
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4 Intervjuresultat 

4.1 Projektledare drift  

En projektledare drift på VSÖ ansvarar för ett eller flera driftområden. 
Driftområdena består av en eller flera kommun-delar. 
Drift och underhållet av ett driftområde delas in i olika delar, exempelvis grönytor 
beläggning, vägmarkering och belysning. En projektledare kan ansvara för alla 
funktioner inom driftområdet eller bara vissa delar. Arbetet i ett driftområde sköts 
av en entreprenör, som har blivit upphandlad för en viss tidsperiod. 

Det utfördes två intervjuer med projektledare drift. Under intervjuerna 
specificerades vilka som är de vanligast återkommande problemen som medför 
extra drift- och underhållskostnader och/eller stora säkerhetsrisker vid arbete på 
väg. 

4.1.1 Intervju 1 

Den första intervjun skedde med en relativt ny projektledare. Intervjun var en så 
kallad ”halvstrukturerad intervju”. Samtal fördes om olika konkreta fel och brister 
i vägnätet som medför ökade drift- och underhållskostnader som kan undvikas 
med en annan utformning av vägen. Dessa fel, brister och lämpliga åtgärder 
sammanställdes till en punktlista, se nedan. 
Trots att hon är ny och inte har arbetat så länge inom området så såg hon många 
problem, vilket tyder på att det finns ett stort behov av ett bättre och effektivare 
arbetssätt.  
 

• Avsmalningar och gupp medför att plogbilarna ej kommer fram. 
• Skyltar och pollare körs sönder (ibland av ren princip av 

lastbilschaufförer). Pollare är gjorda av plast, trä och stål. De är 
konstruerade för att inte skada bilarna vilket medför att de lätt går av. 

• Snö är det största problemet ur driftsynpunkt, konstruktioner syns inte. 
• Vassa kanter vid refuger och liknande gör att plogbilar fastnar med bladet, 

det är bättre med rundade kanter. 
• Kullerstenen i refuger saknar ibland kantsten (för att spara pengar vid 

byggskedet) och plogas lätt upp. 
• Olika höjdnivåer på körytor i cirkulationsplatser gör det svårt att ploga. 
• Vid smala passager kan det behövas små plogbilar. 
• Planteringar måste kunna skötas med rimliga skötselinsatser, för nuvarande 

krävs 3 TMA- bilar (Truck Mounted Attenuator) på varje sida om 
planteringen i mittskiljremsan på E4:an vid exempelvis ogräsrensning och 
det kostar mycket pengar.  

• Driftvändplatser är dyra att anlägga i efterhand. 
• 2+1-vägger stora problem ur drift- och underhållssynpunkt. 
• Ståndarna i stållineräcket på en 2+1-vägär i vägen vid beläggning. 
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• 2+1-väg är svår att ploga. 
• 2+1-väg saknar ofta snöupplag. 
• Problem med köer på 2+1-väg (på den sidan där det är ett fält) vid olyckor, 

beläggningsarbeten och motorstopp. 
• Påkörningar av mitträcke sker varje vecka. 
• Dålig arbetsmiljö på 2+1-väg. 
• Inga, eller få, platser att stanna på för att inspektera m.m. på en 2+1-väg. 
• Avancerade planteringar är dyra att underhålla. Gräs och träd är billigare 

att sköta än buskar och blomsterarrangemang.  
• Träd får inte vara för nära vägen ur säkerhetssynpunkt (oeftergivliga). 
• Ofta billig skötsel av träd på grund av att de oftast endast behöver skötas 

de första åren. 
• 90-väg är relativt bra ur drift- och underhållssynpunkt, men man bör ej 

snåla med vägrenen. Den bör vara 2-3 meter för att underlätta parkering 
av arbetsfordon vid reparation och för att underlätta uppställning av bilar 
med motorstopp m.m. 

• Man bör använda samma jordkvalitet till planteringar/sidoområden som 
kringliggande omgivning för att få in den naturliga växtligheten såsom 
exempelvis ljung.  

• Undvik att använda näringsrik jord till sidoområdet. 
• Granitkantsten är hållbarare än betongkantsten. 
• Belagda och stensatta refuger har ofta problem med ogräs. 
• Målade refuger är bäst ur drift- och underhållssynpunkt. 
• För att blommor ska synas krävs stora planteringar, dessa är ofta dyra att 

sköta. 
• Många problem förekommer i centrummiljö. 
• Vinterrelaterade kostnader svarar för drygt hälften av de totala drift- och 

underhållskostnaderna. 
• Flera körfält erfordras vid större backar, gärna ett fält utan lastbilar. 
• Estetikåtgärder såsom planteringar kan medföra problem om de inte utförs 

rätt. 
• Målad utrustning exempelvis räcken bleks lätt.  
• Målad utrustning exempelvis räcken skavs av till exempel plogbilar och 

rostar sedan. 
• Vid utformning av estetik på större vägar: tänk större exempelvis lampor 

och buskage. 
• Vid anläggning av ny väg bör man inte lägga transportvägar där vegetation 

ska finnas, jorden packas och växterna får inte rätt förutsättningar att 
etablera sig. 

• Rätt jordkvalitet skall användas för att växterna skall ta sig. 
• Viktigt att avsätta pengar till drift- och underhållsåtgärder vid investering. 
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• Problem med brunnar och avvattning. 
• Spräng berg till sin naturliga lutning för att undvika ras.  
• Tänk långsiktigt. 
• Skyltar bör inte placeras för nära vägen, detta för att undvika påkörningar 

vid exempelvis plogning. 
• Viltstängsel bör placeras så att framkomlighet på båda sidor erhålls, för att 

underlätta röjning. 

[7] 

4.1.2 Intervju 2 

Intervju nummer två utfördes med en erfaren projektledare. Även denna intervju 
var en så kallad ”halvstrukturerad intervju”. Samtal om olika konkreta fel och 
brister i befintliga och nyinvesterade vägar diskuterades och antecknades.  
Under intervjun framkom många brister och problem. Ett flertal av problemen var 
samma som framkom under intervju nummer ett.  
Intervjun belyste att de främsta bristerna finns inom följande områden: 

1. Vinterväg  
2. Belagd väg 
3. Vägutrustning 
4. Sidoområde 
 

Dessa fel, brister och lämpliga åtgärder sammanställdes till en punktlista, se nedan. 

• Avsmalningar och gupp gör att plogbilarna inte kommer fram. 
• Plogbilar tenderar att bli större, nya plogbilar kan ha plogbredd upp till 7 

meter, de är även breda ihopfällda. 
• Svårt att ploga gångbanor med både räcken och stolpar. 
• Pollare och gatsten medför ökade underhållskostnader. 
• Olika material i vägbanan kan ge olika rörelser vid tjäle.  
• Gatsten kan plogas loss. 
• Investering bör tänka sig vägen i ett vinterlandskap. 
• Anordningar ska synas/märkas ut för att undvika påkörning vid plogning. 
• Plats bör finnas för snöupplag. 
• Undvik gångbanor nära en större väg, för att minimera snöansamlingar på 

gångbanan till följd av plogning av den större vägen. 
• Rondeller i två plan är svårplogade. 
• Refuger på 90-väg ger förhöjda underhållskostnader. 
• Olika material i körbanan kan ge upphov till slaghål. 
• Undvik att skarva asfalt i vägens hjulspår. 
• Undvik att placera brunnar i vägens hjulspår. 
• Tänk långsiktigt, vägen ska fungera i 40 år. 
• Målad vägutrustning bleks. 



Intervjuresultat  

17 

• Placera inte skyltar för nära vägen. 
• Placera pollare på lämpligt sätt för att undvika påkörning. Undvik pollare 

av trä. 
• Tänk på att planteringar ska gå att sköta. 
• Igenkänningsproblem kan uppstå vid röjning av plantering d.v.s. växter 

och buskar som planterats rensas bort vid röjning av mistag. 
• Estetik exempelvis planteringar och målad utrustning medför ofta 

problem. 
• Dyrt med tandemplogning på 2+1-vägar. 
• På 2+1-vägar uppkommer mycket spårbildning. 
• 2+1-vägar medför många olyckor men få allvarliga. 
• Nollvisionen är bra, men medför ofta ökade drift- och 

underhållskostnader. 
• Stor köbildning vid avstängning av motorväg och 2+1-väg.  
• Tvättning av skyltar är en driftkostnad, som i dagsläget inte går att 

undvika.  
• Rensningar av ränndalar kostar. 
• Underdimensionerande fundament står ostadigt i slänter och diken. 

 [4] 

 

4.2 Projektledare investering  

Intervjun skedde med en projektledare som arbetat på VSÖ sedan år 2002. Denna 
intervju var likt de med projektledare drift en så kallad ”halvstrukturerad intervju”.  
Samtal fördes om hur man på investeringssidan ser på problemet med höga drift- 
och underhållskostnader och varför man inte utformar så att lägsta drift- och 
underhållskostnad alltid erhålls. Dessa frågor var viktiga att ta upp för att belysa 
problemet från mer än en synvinkel och för att de som projekterar skulle få en 
chans att försvara sig gentemot projektledarna drift.  
En projektledare på VSÖ utformar inte vägen själv utan köper tjänster från olika 
konsulter och samordnar dessa, de är som en spindel i ett nät och har ett 
övergripande ansvar. Deras arbete kräver att de inte fördjupar sig i detaljer i varje 
projekt utan endast granskar projekten övergripligt, vilket gör det svårt för dem att 
ta hjälp av en checklista. Den ska i första hand vara ett stöd för projektörerna. 
Under intervjun diskuterades lämplig utformning på och upplägg av checklistan.  
[1] 
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4.3 Projektör  

Intervjun skedde med två projektörer som arbetar på Vägverket Konsult. 
Vägverket Konsult utför många projekt åt Vägverket Region Sydöst. En projektör 
har som uppgift att projektera och konstruera en ny väg eller en ombyggnad av en 
befintlig. 
 
Färdiga frågor medtogs och intervjun genomfördes som en ”halvstrukturerad 
intervju”.  
En av projektörerna arbetar främst med ombyggnad av befintliga vägar och arbetar 
direkt mot drift- och underhållssidan och tänker därmed mycket på drift- och 
underhållsfrågor. Den andra arbetar främst med framtagande av handlingar till 
nybyggnation av vägar. 
Det är många aspekter som måste vägas in när en väg ska projekteras. De aspekter 
som oftast konkurrerar ut drift och underhåll är säkerhet och estetik. Säkerheten är 
en viktig del och får inte glömmas bort, kan man rädda liv så kan det vara 
motiverat med en större drift- och underhållskostnad. Likaså värderas estetik högt 
främst i tätorter och där gång- och cykeltrafik förekommer. 
När frågan, om det är svårt att ta hänsyn till drift- och underhållsfrågor ställdes, 
erhölls svaret att det är svårast i tätorter och att det gäller att ha en öppen dialog 
med dem som arbetar med driftsidan.  
 
Det ställs inga krav på att projekteringen ska ske så att drift- och 
underhållskostnaderna minimeras. Krav ställs endast på att vägen ska ha en viss 
funktion s.k. funktionskrav. 
Projektörerna ansåg att en checklista skulle vara till nytta främst genom att de kan 
kommentera hur de har tänkt angående de olika punkterna och att ingen punkt 
glöms bort. De tyckte att checklistan var jordnära och att de två delarna har en bra 
utformning. 
[6] [8] 
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5 Problemanalys 

5.1 Projektledare drift 

Intervjuerna med projektledare drift resulterade i en rad 
problem/problemområden som var nästan identiska för de båda intervjuerna. Att 
projektledarna har jobbat olika länge med sina arbetsuppgifter men ändå nämnt 
samma problem tyder på att de problem som finns återkommer och har funnits en 
längre tid utan att åtgärdas. En rimlig orsak till detta är att projektörerna sällan får 
veta vilka konsekvenser en viss utformning ger.  
 
När ett vägprojekt har byggts klart, d.v.s. i slutet av byggskedet, hålls en så kallad 
slutkontroll. Då träffas entreprenörerna, projektledare investering och 
projektledare drift och diskuterar resultatet av byggnationen. Det är här 
projektledarna drift framför sina åsikter om det som är mindre bra i utformningen. 
I och med att det endast är projektledarna investering, och inte projektörerna, som 
är med på mötet är det inte säkert att informationen når fram till projektörerna. 
Detta resulterar i att de år efter år konstruerar på likvärdigt sätt utan vetskap om 
att det egentligen inte är så lyckat ur drift- och underhållssynpunkt. 

Problemen sammanställdes till fyra stycken problemområden, se figur 6. Varje 
problemområde består av ett antal större eller mindre kostnadsposter som förhöjer 
drift- och underhållskostnaderna märkbart.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6. Problemområden. 
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5.1.1 Vinterväg – plogning 

Problemen med vinterväg är många. Främst gäller det problem vid plogning. Man 
kan dela upp problemen i tre huvudgrupper, se figur 7. 
Om man ser till drift- och underhållskostnaderna så står åtgärder på grund av 
vinterväg för ca hälften av kostnaderna. Detta beror på att åtgärderna vid vinterväg 
är många, plogning måste ske kontinuerligt under hela vintern och likaså saltning 
och sandning. Dessa kontinuerliga kostnader går inte att påverka, men 
vinterhållningskostnaderna består även av delar som mer eller mindre går att 
påverka. Ofta beror detta på att projektören inte tänkt in vägen i ett 
vinterlandskap och har på så sätt inte insett vilka problem som kan uppstå när allt 
är täckt med snö och inga former urskiljer sig.  

 
 
 

 

 

 

 

Figur 7. Problem inom vinterväg. 
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5.1.1.1 Framkomlighet 

För att få ner hastigheten på vägen och därmed göra vägen säkrare att färdas på 
och vistas intill, konstruerar projektörerna smala vägar med gupp och 
avsmalningar. Detta är till stort problem för plogbilarna på grund av att 
framkomligheten minskar.  
En vanlig plogbil behöver en körbanebredd på minst 4 meter för att komma fram, 
detta är i dagsläget ett stort problem främst i tätorter och trafikplatser med refuger 
och liknande. För att kunna ploga de smala vägarna kan entreprenören behöva 
köpa eller hyra en mindre plogbil, vilket är en onödig kostnad. Om man sedan kör 
med den mindre plogbilen på de normalbreda vägarna plogas inte hela vägen och 
man skulle då behöva köra flera gånger vilket i sin tur skulle öka kostnaderna. 
Man måste således använda både den breda och den smala plogen och därmed 
behövs två förare. Med två plogbilar på vägen ökar risken för köbildning och på så 
sätt ökar de samhällsekonomiska kostnaderna. 
 
Utvecklingen går nu mot ännu större plogbilar som är uppåt 7 meter breda, och 
dessa är mycket breda även ihopfällda. Entreprenören som sköter plogningen 
strävar efter att göra jobbet billigt för att tjäna så mycket pengar som möjligt. 
Bredare plogbilar medför färre vändor och på så sätt kan pengar sparas. 
Avsmalningar hindrar de stora plogbilarnas framkomlighet och kostnaden förblir 
hög.  
Framkomligheten på de så kallade 2+1-vägarna är svår för att vägarna är smala och 
mitträcket är nära körbanan vilket gör att bredden upplevs mindre. Är det 
samtidigt mycket snö på vägarna blir snövallarna stora och vägbredden minskar 
ytterligare. Plogning på dessa vägar är på grund av de smala körbanorna ett 
problem och det medför stora driftkostnader. 
Problem med framkomligheten förekommer inte bara på vägar och gator med 
motortrafik utan även på gång- och cykelvägar (GC-vägar). Störst är problemet på 
de GC-vägar med både räcke och stolpar av olika slag. Där är det nästan omöjligt 
att ta sig fram med plogbilarna. 
 
 
Sammanfattningsvis, för att underlätta framkomligheten för plogbilarna, bör man 
tänka på följande: 

• Försök hitta någon annan åtgärd för att sänka hastigheten än 
upphöjda/nedsänkta avsmalningar, gupp och refuger. 

• Undvik smala vägar, tänk på bredden på plogbilarna vid utformning av 
vägen. 

• Undvik räcke och stolpar på båda sidorna av en GC-väg. 
• Undvik räcken och stolpar som minskar körbanebredden. 
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5.1.1.2 Snöupplag 

När en väg plogas måste man ha någonstans att lägga snön. Det smidigaste och 
billigaste sättet är att ha tillräckligt med plats för snön på vägrenen/sidoområdet. 
Om så inte är fallet behöver man köra bort snön till ett snöupplag vilket medför 
ökade kostnader. Bortforsling av snö resulterar i att snön måste lyftas upp på en 
lastbil för att sedan köras iväg, detta moment kan skapa långa köer på vägen vilket 
är dåligt ur samhällsekonomisk synvinkel.  
Den bästa lösningen är således att ha breda sidoområden som är fria från hinder 
som exempelvis räcken, murar etc. för lagring av snö. I dagsläget strävar man efter 
att bygga vägen billigt och ju mindre område som behövs till vägen ju billigare blir 
det. På grund av detta blir det ofta problem med lagringen av snön, den försvåras 
ytterligare av räcken av olika slag. Svårast är det på de så kallade 2+1-vägarna, där 
avståndet mellan körbanan och räcket ofta inte är mer än 0,5 meter. Här skulle 
behövas minst en meter mellan körbana och räcke för att ha tillräckligt med plats 
för snöupplag.  

En utformning av dagvattenbrunnar som blir allt vanligare i Sverige är att istället 
för att lägga dagvattenbrunnarna horisontellt i körbanan (se figur 9) så lägger man 
dem vertikalt i kantstenen (se figur 8). När snön kommer och man plogar vägen 
blir det snövallar på sidorna av körbanorna. Snön kommer då att täppa till de 
dagvattenbrunnar som ligger vertikalt i kantstenen och på så sätt bildas 
vattenansamlingar på vägen vid töväder, se figur 8. Utformningen där 
dagvattenbrunnen ligger horisontalt kommer däremot fortfarande att fungera som 
den ska. Se figur 9. 
För att det inte ska bli problem med vattenansamlingar på de ställen där 
dagvattenbrunnarna har utformats vertikalt måste man tillgripa vissa driftåtgärder. 
Först och främst måste man, innan snön kommer, märka ut var 
dagvattenbrunnarna finns. För att sedan, när snön kommit och vägen har plogats, 
åka tillbaka och skotta och spetta fram brunnen för hand så att vattnet får 
möjlighet att nå brunnen. Detta är en mycket kostsam och onödig kostnad som 
lätt hade kunnat undvikas med den mer traditionella utformningen med de 
horisontella dagvattenbrunnarna  
Utformningen med den vertikala brunnen är väldigt vanlig utomlands och är bra 
ur den synpunkten att man slipper dagvattenbrunnen i körbanan vilket kan ge 
upphov till ojämnheter i vägbanan. Vad man däremot inte tänker på är att 
utomlands, där den brunntypen används, snöar det inte ofta och de får på så sätt 
inga problem. Man borde i Sverige helt undvika den vertikala typen av 
dagvattenbrunnslösningarna.  
 

 

 

 
Figur 8. Vertikal utformning av .                            Figur 9. Horisontell utformning av 
dagvattenbrunn                                                            dagvattenbrunn. 
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Vägbana 
GC-väg 

Tillräckligt långt avstånd förhindrar 
snöansamlingar på GC-vägen 

Vanligt är att placera en GC-väg längs med en stor väg för att minimera 
vägområdets bredd. Detta medför att vid plogning på den stora vägen slungas 
snön ut på cykelbanan och skapar snöansamlingar. För att undvika dessa 
snöansamlingar på cykelbanan måste den plogas direkt efter att den stora vägen 
har plogats. Cykelbanor plogas vanligen inte lika ofta som en högtrafikerad väg 
och inte lika snabbt efter ett snöfall. Det resulterar i att driftkostnaden för 
plogningen på GC-vägen blir onödigt stor. Därför ska man tänka på att alltid ha 
ett relativt stort avstånd mellan väg och cykelväg. Se figur 10. 

 

 
 
 
 
Figur 10. GC-väg nära vägbana. 
 
 

Sammanfattningsvis, för att underlätta snöhanteringen bör man tänka på följande: 

• Tillräckligt breda och fria sidoområden med plats för snöupplag. 
• Undvik räcken tätt inpå körbanan, ha minst en meter mellan räcke och 

körbana. 
• Undvik utformning med vertikala dagvattenbrunnar. 
• Ha tillräckligt med avstånd mellan väg och GC-väg för att förhindra 

snöansamlingar. 
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Påkörningar 

 
Farthinder 

Pollare, övriga 
skyltar, stolpar 

och räcken 

 
Refuger/kantsten 

Olika 
beläggningstyper, 

gatsten m.m. 

5.1.1.3 Påkörningar 

Påkörningar av vägutrustning med plogbilar är ett vanligt problem som man ser 
varje vår när snön smälter bort. De vanligaste vägutrustningarna som blir påkörda 
är refuger, pollare och andra skyltar, kantsten och gatsten. Se figur 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Problemområden inom påkörningar. 
 

Farthinder/gupp 
Det är inte bara ur framkomlighetssynpunkt som gupp är negativt ur 
driftsynpunkt med hänseende på plogning utan också när det gäller påkörningar.  
Nivåskillnaden till guppen görs ofta på en kort sträcka, vilket medför att 
plogbladet inte hinner med i nivåändringen och river på så sätt upp guppet. När 
sedan snön smälter måste guppet läggas om och det kostar extra och tar mycket 
tid. Det bästa vore att helt undvika de upphöjda farthindren eller märka ut dem 
noga, men det är inte säkert att en utmärkning hade hindrat en påkörning, det 
beror på hur stor nivåskillnaden är. 
En annan utformning av farthinder är de som är nedsänkta istället för upphöjda. 
Dessa går inte att ploga utan när snön kommer fylls nedsänkningen med snö och 
mister då sin funktion.  
Det bästa ur drift- och underhållssynpunkt vore att istället för att anlägga 
farthinder endast måla dem och på sätt lura ögat att det är smalt så att bilisterna 
kör sakta men egentligen är det så brett att en plogbil kommer fram.   

 
Pollare, övriga skyltar, stolpar och räcken 
Pollare står ofta nära vägen för att varna för refuger och liknande, dessa körs ofta 
på av plogbilen och blir på så sätt en onödig kostnad när de ska tas bort och nya 
ska sättas dit. Samma problem gäller skyltar och stolpar som står för nära 
körbanan, det bästa är att sätta dem en bit ifrån vägen.  
För att undvika påkörningar krävs det att all utrustning som inte syns i snö märks 
ut ordentligt. För att underlätta utmärkningen bör man gjuta fast färdiga hållare 
för snökäppar.  
Plogbilen stöter ofta till räcken som står vid vägbanan, exempelvis räcken på broar, 
och skaver då av färgen på dessa vilket leder till att de kan börja rosta. Se 
problematiken på sida 35 under rubriken övriga skyddsräcken. 
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Mjuk rundning på refug 

Spetsigt hörn på refug 

Refuger/kantsten  
Refuger är en av vägens beståndsdelar som råkar ut för flest påkörningar av 
plogbilar varje år. Mest utsatt är kantstenen runt refuger. En refug är normalt runt 
15 cm högre än vägbanan och vid snö försvinner refugen lätt in i resten av 
landskapet. Det försvårar plogningen av vägen då plogbilschaufförerna har svårt att 
urskilja refugerna och kör då på dem.  
En onödig drift- och underhållskostnad är omläggning av lösa kantstenar eller 
utbyte av trasiga. Det hade kunnat förhindras om kantstenen varit utmärkt. 
Ett annat sätt att förhindra några av påkörningarna är att utforma runda hörn på 
refugerna, för om hörnen är spetsiga och plogbilen kör på refugen fastnar 
plogbladet i kantstenen. Är hörnet däremot rundat följer plogbladet kantstenen 
och på så sätt undviks en allvarlig påkörning. Se figur 12.  

 

 

 

 Figur 12. Olika utformningar av refug. 

 

För att spara pengar och därmed få en mindre anläggningskostnad läggs det ibland 
ingen kantsten runt refuger med kullersten. Vid plogning av en väg där sådana 
refuger finns är det lätt för plogbladet att fastna och riva loss stenarna.  
Hade man däremot haft kantsten runt refugen hade risken för påkörning minskat i 
och med att bladet hade följt kantstenen runt refugen. 

Den bästa lösningen som minskar underhållskostnaderna är att endast ha målade 
refuger. Dessa ger ofta lika god funktion men är både billigare att anlägga och 
underhålla. 
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Kullersten 1:a nivån 

Vegetation 2:a nivån 

Olika beläggningstyper, gatsten m.m. 
En väg utformas ofta med olika beläggningar för att märka ut och varna vid 
exempelvis övergångställen, rondeller och liknande eller bara för estetiska skäl. 
Olika material har olika rörelse vid tjäle. Det gör att vid tjällossning rör sig 
materialen olika och vissa delar kan då sticka upp i förhållande till omgivande 
material. Vid plogning av vägen kommer plogbladet att fastna i den del som 
sticker upp och riva loss den. Vägen måste då efter tjällossningen repareras och det 
är en onödig kostnad som skulle ha kunnat undvikas om man valt samma material 
eller material med liknande tjälrörelse.  
Ett annat problem är de upphöjda cirkulationsplatserna, de har först en låg del av 
gatsten och innanför den en upphöjd del med exempelvis gräs och vegetation. Se 
figur 13.  
När man ska ploga en sådan cirkulationsplats rivs nästan alltid gatstenen upp av 
plogbladet och det resulterar i onödiga kostnader för reparationen. För att 
förhindra påkörningar bör den upphöjda delen vara utmärkt och jämn. 

 

  

 

 

 

 

 
Figur 13. Cirkulationsplats med stensättning. 
 

Sammanfattningsvis, för att förhindra påkörningar bör man tänka på följande: 

• Undvik upphöjda och nedsänkta farthinder samt avsmalningar i möjligaste 
mån. Lura istället ögat med målade farthinder. 

• Undvik att placera pollare, övriga skyltar, stolpar och räcken alltför nära 
vägbanan. 

• Utforma hellre rundade hörn i refuger än spetsiga. 
• Tänk på att refuger och vägutrustning som inte syns i snö ska märkas ut 

innan det blir ett vinterlandskap.  
• Använd gärna pågjutna hållare för snökäppar på vägutrustning som måste 

märkas ut i ett vinterlandskap. 
• Använd hellre målade refuger än upphöjda. 
• Använd kantsten runt refuger med kullersten. 
• Undvik olika material i vägbanan eller välj material med liknande 

tjälrörelse. 
• Undvik cirkulationsplatser i olika plan. 
• TÄNK IN VÄGEN I ETT VINTERLANDSKAP! 
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5.1.2 Vegetation 

Vegetation kan förekomma på flera platser inom vägområdet beroende på vägtyp. 
De vanligast förekommande platserna är sidoområde, mittremsa och rondeller, se 
figur 14. 

 

 

 

 

 

Figur 14. Problemområden inom vegetation. 

 

5.1.2.1 Sidoområde 

Sidoområdet kräver kontinuerlig skötsel främst i form av gräsklippning. Mängden 
skötsel kan dock variera beroende på sidoområdets beskaffenhet såsom markslag 
och växtlighet. 
 
Det är viktigt att tänka på vilken typ av jord som skall användas vid nyanläggning 
av sidoområde. Oftast är det bäst att använda samma jord eller jord med likvärdig 
kvalitet som den befintliga jorden i området. Anledningen till det är främst att få 
in den naturliga vegetationen, som ofta kräver liten skötsel samt gör att vägen 
smälter in bättre i omgivningen, i sidoområdet. Exempel på sådan växtlighet är 
ljung. Ljung är en växt som är marktäckande och lågväxande, vilket är bra ur 
driftsynpunkt.   

Man bör undvika att använda allt för näringsrik jord eftersom det ökar växternas 
växtkraft vilket i sin tur ökar behovet av skötsel. Ökad skötsel medför ökade 
kostnader och ökade säkerhetsrisker för driftarbetarna eftersom de behöver vistas 
mer på och vid sidan av vägen.  
 

Sammanfattningsvis, för att underlätta skötseln av sidoområdet bör man tänka på 
följande: 

• Använda samma jordkvalitet som den ursprungliga marken. 
• Undvik användning av näringsrik jord eftersom det bidrar till ökade 

driftkostnader. 

 

 

 
Vegetation 

 

 
Sidoområde 

 
Mittremsa 

 
Rondell 
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TMA-bil 

Tillfälligt arbetsområde 

5.1.2.2 Mittremsa 

Mittremsa förekommer främst på motorvägar. Motorvägar är i regel hårt 
trafikerade och trafiken har höga hastigheter. Det medför att extra 
säkerhetsåtgärder vid skötsel måste vidtas. Idag krävs att man minskar ned 
hastigheten till max 70 km/ h samt att man skyddar arbetarna med hjälp av sex 
stycken TMA- bilar (Truck Mounted Attenuator) som placeras enligt figur 15. En 
annan lösning för att slippa TMA-bilarna är att ha räcken på varje sida om 
mittremsan som skydd för arbetarna. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 15. Erforderliga skyddsåtgärder vid skötsel av mittremsa. 

Användning av TMA- bilar medför stora kostnader (ca 700 kr per timme och 
TMA- bil) vilket gör att säkerhetsåtgärderna vid skötsel av mittremsa blir betydligt 
dyrare än själva skötselåtgärden. 

Anledningen till att man anlägger buskar och planteringar i mittremsan är dels av 
estetiska skäl och dels som skyddsåtgärd i form av bländningsskydd för 
trafikanterna och som hinder för fordon så att de inte kommer över på fel sida av 
vägen vid eventuell avkörning.  

Valet av växter i mittremsan har stor betydelse för mängden skötsel. För att kunna 
hålla låga kostnader så bör man undvika buskar och planteringar som kräver 
mycket skötsel. Dessutom bör man tänka på att mittremsan är en extrem miljö för 
växterna, med bl.a. mycket avgaser och vägsalt. Således skall växter väljas med 
omsorg så att de är tillräckligt tåliga och kan överleva i den extrema miljön. Man 
bör se till så att de växter man valt trivs bra genom att ge dem rätt förutsättningar 
från början. Detta görs främst genom att välja rätt jordkvalitet för just den sorten 
växter som valts. Dessutom bör man undvika att förlägga tillfälliga transportvägar 
under anläggningstiden på områden där plantering skall ske. Detta eftersom 
jorden vid belastning blir kompakt, vilket försämrar förutsättningarna till 
etablering för växterna.  
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Vissa nyplanterade växter kan likna det ogräs som naturligt förekommer. Därför 
kan det vara en god idé att märka ut de nyplanterade växterna för att undvika att 
de av misstag rensas bort vid skötsel, eftersom det skulle medföra en onödig 
extrautgift att både köpa in och nyanlägga planteringen en extra gång. 

En åtgärd man bör överväga är att endast anlägga gräs i mittremsan. Gräs är lätt 
att sköta och det kan göras på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. Nackdelen 
med denna utformning är att den har lägre säkerhet eftersom den saknar 
bländningsskydd och skydd vid avåkningar. 
 
Vid anläggning av mittremsa är det bra att ha i åtanke att estetikåtgärder som 
anläggs såsom planteringar ofta måste göras i stor skala för att trafikanterna skall 
hinna uppfatta dem. Det i sin tur medför ökade skötselinsatser som för med sig 
ökade kostnader. De estetikåtgärder man kan göra istället för storskaliga 
planteringar är exempelvis att välja en mer estetiskt tilltalande belysning eller att 
anlägga ett större buskage. Ett buskage skyddar trafikanterna mot bländning och 
kan i många fall vara en vacker utsmyckning men medför kontinuerlig skötsel 
vilket i sin tur kostar pengar. 

 
Sammanfattningsvis för att minska drift- och underhållskostnaderna för 
mittremsan finns en rad åtgärder man kan vidta, bland annat: 

• Undvik skötselkrävande buskar och planteringar. 
• Välj växter som klarar av mittremsans extrema miljö.  
• Använd rätt jordkvalitet, så att de växter som skall planteras trivs och 

överlever. 
• Skydda de områden där plantering skall ske mot oönskad belastning i 

byggskedet.    
• Nyplanterade växter bör märkas ut så att de inte rensas bort av misstag vid 

skötselåtgärder. 
• Överväg att sätta upp räcken på vardera sidan om mittremsan istället för 

att använda TMA- bilar som skydd vid skötselarbeten. 
• Ha i åtanke att estetikåtgärder som görs måste ske i stor skala. 
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5.1.2.3 Rondell 

Variationsrikedomen av utsmyckningar och planteringar i rondeller är stor. En 
grundregel är att ju mer avancerad en plantering är, desto mer tidskrävande är den 
ofta att sköta. Gräsbeklädda rondeller har oftast betydligt mindre skötselbehov och 
kan utföras på ett billigare sätt än en plantering. En rondell med enbart gräs har 
nackdelen att den saknar skydd mot bländning från mötande fordon, vilket är 
mindre bra ur säkerhetssynpunkt. 

En utformning med buskar har fördelen att trafikanterna uppmärksammar att det 
är en rondell och hindrar på så sätt att de kör rakt igenom och kommer över på 
motstående sida. Detta gör att kollisionsrisken i rondeller minskar vilket är bra ur 
säkerhetssynpunkt.  
Ett alternativt utförande är att montera ett räcke runt hela rondellen. Räcket för 
dock med sig komplikationer vid klippning och skötsel av rondellen, då man 
endera måste lyfta gräsklipparen över räcket, montera någon typ av grind eller köra 
med en traktor där klippaggregatet sitter på en arm som enkelt kan lyftas över ett 
räcke. Å andra sidan blir ett räcke i en rondell ofta påkört och kräver därmed drift- 
och underhållsåtgärder, exempelvis målning, utbyte av räcke m.m. och även detta 
kostar mycket pengar.  
 
Bäst ur drift- och underhållssynpunkt är att välja växter som kräver så lite 
skötselåtgärder som möjligt. Grovt sett är träd ett bättre val än buskar. Detta för 
att träd (beroende på trädsort) endast behöver ringa skötsel varje år såsom 
stamskott som ska tas bort och i vägmiljö måste ett träd ha en fri höjd på 5 meter. 
Buskar kräver däremot kontinuerlig ogräsrensning och gödning. Man bör dock 
tänka på trädens placering i rondellen eftersom de har en begränsad oeftergivlighet 
och kan vid eventuell påkörning leda till allvarliga skador. 
 

Sammanfattningsvis, för att underlätta skötseln av rondeller bör man tänka på 
följande: 

• Undvik avancerade planteringar. De kräver ofta mycket skötsel.  
• Välj växter som inte kräver så mycket skötsel såsom träd eller buskar, tänk 

på placeringen av oeftergivliga föremål.  
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Vägutrustning 

Pollare & 
skyltar 

 

Räcken 

 
Sidoräcke 

 
Mitträcke 

Övriga 
skyddsräcken 

 
Pollare 

 
Skyltar 

5.1.3 Vägutrustning 

I vårt vägnät finns mycket vägutrustning i form av skyltar, pollare, räcken och 
belysning. Vägutrustning måste oftast bytas ut på grund av slitage, stöld, sabotage 
och påkörningar. Kostnaden för utbytet av vägutrustning är en betydande del av 
drift- och underhållskostnaderna varje år. Det optimala skulle vara att inte ha 
någon vägutrustning men det är en omöjlighet ur säkerhetssynpunkt. Att begränsa 
och endast använda utrustningen där det verkligen behövs är ett mål man bör 
sträva efter. 
Problemområdet vägutrustning kan delas upp i mindre delar, se figur 16. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 16. Problemområden inom vägutrustning. 

5.1.3.1 Pollare och skyltar 

Underhåll och driftåtgärder av pollare och skyltar är en märkbar kostnad, dessa 
kostnader skulle ofta kunna undvikas om man valde en annan utformning.  
 

Pollare  
Underhåll av pollare utgör en av de onödigaste kostnadsposterna ur 
underhållssynpunkt. Pollarna är eftergivliga och sitter ofta på utsatta platser runt 
körbanan.  
Pollare är till för markering och avskärmning av refuger, övergångsställen, 
korsningar m.m. och ska vid eventuella påkörningar inte skada bilarna. Deras 
funktion är att endast varna föraren om att vägens utseende ändras. För att de inte 
ska skada bilarna allvarligt är de mjuka och eftergivliga och lossnar lätt från sina 
fästen, det finns även typer som fjädrar vid påkörning.  
Det finns pollare av trä, plast och återvunnet material, vissa har en komplicerad 
utformning och ska vara mer estetiskt tilltalande. 
Att pollare blir påkörda är inte ovanligt. Trots att de klarar lättare stötar från 
fordon utan att dess funktion förloras, måste de oftast bytas ut på grund av 
skönhetsfel.  
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Pollare 

 

Pollare som står i refuger vid en avsmalning av vägen är en väldigt utsatt grupp av 
pollare, de blir ofta nerkörda främst av tyngre fordon som inte följer vägens linje. 
se figur 17. Om en lastbil kör på en pollare blir det inga stora skador på bilen och 
samtidigt bryr sig inte förarna om deras lastbil får en skråma. Därför är det inte 
ovanligt att sådana pollare körs ner av ren principsak av lastbilar, de tar kortaste 
och smidigaste vägen, vilken är rakt över pollarna. 

 

 
 
 

Figur 17. Pollare i refuger vid avsmalning av väg. 

 
Pollare med mer komplicerad utformning är tilltalande de första åren, men efter 
hand som de skadas av trafiken, väder och vind förlorar de sin estetiska funktion. 
Därför är det bättre att välja en enklare pollare som behåller sitt utseende en längre 
tid.  
Utbyte av skadade pollare eller pollare med skönhetsfel är en onödig kostnad som 
kontinuerligt återkommer. För att minska dessa kostnader vore det bra att 
minimera användandet av pollare, de återfinns nuförtiden på en del onödiga 
ställen, till exempel markering av sidorefuger i anslutningar till övergångsställen. 
Här är det tveksamt om pollare behövs, åtminstone på sommarhalvåret och vid 
snö kan man märka ut refugerna med snöstörar. 
 
För att ytterligare minska driftkostnaderna, i form av lagerhållningskostnader, kan 
man minimera användandet av olika typer av pollare och hålla sig till ett begränsat 
antal olika sorter. Då kan väghållarna ha med sig pollare av alla sorter i bilen och 
byta ut när det behövs och slipper på så sätt åka och hämta på lagret varje gång en 
pollare ska bytas ut.  
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Skyltar 
Skyltar finns i många utföranden och råkar ut för samma skador som pollarna, 
främst påkörningar, dock inte i samma utsträckning. Detta på grund av att 
skyltarna inte är lika eftergivliga, sitter högre upp och syns på så sätt bättre. Man 
kan ändå minska kostnaderna för utbytet av skyltar genom att placera dem längre 
ifrån vägen och på skyddade platser.  
 

Fundamenten till skyltarna utförs ofta underdimensionerade. Det görs för att 
minimera skadorna i asfalten när den rör sig eftersom små fundament har lättare 
att följa med i asfaltens rörelse och på så sätt uppstår minimalt med skador i 
asfalten runt skyltarna.  
Dessa underdimensionerade fundament har positiv inverkan på drift - och 
underhållskostnaderna i asfaltsmiljö men negativ inverkan vid placering i slänter 
och diken. Här står dessa små fundament inte tillräckligt stadigt utan resultatet 
blir ofta lutande eller nedfallna skyltar. Skadade skyltar blir en stor 
underhållskostnad när de måste resas upp eller bytas ut. Ur drift- och 
underhållssynpunkt vore det bäst att ha längre rörfundament i slänter och diken så 
att nedfallna skyltar undviks.  
 
En stor driftkostnadspost är tvättning av skyltarna, det tar lång tid och är ett 
återkommande arbete. För nuvarande finns det ingen direkt lösning på det 
problemet. Det bästa i dagsläget är att sätta skyltarna så långt från vägen som 
möjligt för att undvika nedsmutsning från bilarna på körbanan. En annan lösning 
hade varit om man framställde skyltar av ett material som var ”smutsavvisande”. 
 

Sammanfattningsvis, för att underlätta drift och underhåll av pollare och skyltar 
bör man tänka på följande: 

• Undvik pollare så gott det går, placera endast där det är nödvändigt. 
• Minimera användandet av pollare i sidorefuger i anslutning till 

övergångställen.  
• Vid användning av pollare undvik komplicerade pollare, främst i trä. 
• Placera skyltar så långt ifrån vägen som möjligt men på synligt avstånd. 
• Undvik att sätta små fundament till skyltar i slänter och diken, de står 

ostadigt. 
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5.1.3.2 Räcken 

Det finns tre huvudtyper av räcken: sidoräcken, mitträcken och övriga 
skyddsräcken. Sidoräcke och mitträcke är räcken som finns främst på 2+1-vägar, 
motorvägar, samt landsvägar. De övriga skyddsräckena är räcken som återfinns på 
broar som korsar en större väg, vattendrag eller liknande och ska oftast skydda 
gång- och cykeltrafik från att köra av vägen, sidoräckena och mitträckena ska 
däremot skydda motortrafik från att köra av vägbanan. Till övriga skyddsräcken 
hör även viltstängsel. 
 
Sidoräcke 
Det finns olika utformningar på sidoräcken men främst två olika sorter används, 
stålbalksräcken och wireräcken.  
Vanligast förekommande är stålbalksräcken, dessa är billigare i drift än wireräcken 
men dyrare att köpa in. Drift- och underhållskostnaderna för stålbalksräckena är 
på en acceptabel nivå.  
För att ändå minska drift- och underhållskostnaderna finns det ett 
utformningsalternativ att begrunda. Det kan i vissa fall vara mer ekonomiskt att 
anlägga en flackare slänt och på så sätt slippa ha ett sidoräcke, men då måste man 
ta hänsyn till att mer mark behöver tas i anspråk och att sidoområdet måste skötas. 
Är det ett svåråtkomligt område med kuperad terräng kan det vara motiverat med 
räcke, men är det däremot flack terräng med billig mark, kan det vara motiverat 
att anlägga en flack slänt utan räcke.  
 
Mitträcke 
Wireräcken är de mest använda mitträckena och återfinns främst på 2+1-vägar 
men även på de s.k. ”slimmade” motorvägarna med två körfält på respektive sida 
om räcket men utan bred mittremsa. Wireräckena är billigare att köpa in än 
stålbalksräckena men dyrare att underhålla på grund av att de kräver mer 
reparation efter påkörningar. Å andra sidan är de bättre ur 
framkomlighetssynpunkt för räddningstjänst och polis som ibland behöver ta sig 
över till motsatta körbanan. Stållinorna går att lyfta av stolparna med speciella 
verktyg så att man kan lägga ner dem på marken och köra över på andra sidan, 
detta görs dock sällan, istället brukar linorna klippas av. Avklippta linor måste 
bytas ut medan de avlyfta linorna måste monteras tillbaka på rätt plats igen. Det 
har visat sig att det kostar ungefär lika mycket att byta ut hela wiren som att lyfta 
upp och montera den gamla på plats igen.  
 
Påkörning av mitträcke görs varje vecka varför det behövs många renoveringar och 
det kostar mycket pengar för drift- och underhållssidan. Olyckorna som sker är å 
andra sidan oftast av lindrigare art än vad som hade varit fallet om mitträcke inte 
funnits. Ur samhällsekonomisk synpunkt och med hänsyn till nollvisionen är 
mitträckena mycket bra och detta måsta man självklart ta hänsyn till.  

Kostnaden för renovering och underhåll av mitträckena är svåra att påverka. Det 
kan däremot vara ekonomiskt motiverat att istället anlägga en motorväg med 
mittremsa istället för 2+1-väg. Motorvägar är dyrare i anläggningskostnad men 
billigare ur driftsynpunkt.  
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Övriga skyddsräcken 
Dessa räcken utformas ofta mer estetiskt för att vara tilltalande och märka ut sig. 
Speciellt vanliga är dessa på broar som korsar en större väg och här målas ofta 
räckena i en färg som har någon anknytning till platsen eller liknande.  
Räcket håller sig inte helt och snyggt under hela sin livslängd utan slits på grund 
av påkörningar och solljus som bleker färgen på räcket. När man sedan måste måla 
om staketet eller byta ut en del som gått sönder får man en ny del med den 
ursprungliga färgen, och denna stämmer inte överens med den solblekta färgen på 
resten av räcket. Värdet av den estetik räcket medförde har då försvunnit och det 
ser endast halvdant ut. Att byta ut hela räcket bara för att en liten del gått sönder 
är inte ekonomiskt motiverat. Man bör istället välja en färg som inte bleks och 
gärna välja samma färg på de flesta av detaljerna för att slippa specialbeställa flera 
färger när lagning ska ske. 
 
Ett förekommande problem med dessa målade räcken är att de ofta skavs av 
exempelvis plogbilar och lastbilar utan att gå sönder. När räcket skavs försvinner 
färgen och räcket rostar och den bärande funktionen hos räcket minskas. Rosten 
behöver åtgärdas och det kostar pengar. För att undvika rost vore det bra att 
använda galvaniserade räcken eller liknande, som inte rostar vid skavning. Denna 
lösning hade även varit bra ur färgsynpunkten, då man undviker färg som bleks. 

Viltstängsel finns det mycket av i Sverige, nästan alla större landsvägar samt 
motorvägar och 2+1-vägar har viltstängsel i sidoområdet. Stängslen i sig kräver 
inga större underhållsåtgärder men däremot måste vegetationen en meter innanför 
och utanför röjas och tas bort innan det blir för mycket, ca vart tredje år. Detta är 
ett tidskrävande jobb vilket kostar en hel del pengar. För att underlätta röjningen 
ska man se till att viltstängslet sätts så att man får bra framkomlighet på båda sidor 
av stängslet. 
 

Sammanfattningsvis, för att underlätta drift och underhåll av räcken bör man 
tänka på följande: 

• Tänk igenom om det går att anlägga en flackare slänt istället för en brant 
slänt med räcke. 

• Överväg att anlägga motorväg istället för 2+1-väg med mitträcke. 
• Undvik färger som bleks exempelvis rött, använd gärna samma färger på 

flera konstruktionsdelar. 
• Använd helst räcken som inte rostar även om de skavs till exempel 

galvaniserade räcken. 
• Tänk på framkomligheten runt viltstängsel. 
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5.1.4 Vägutformning 

När man ska konstruera en väg bör man tänka långsiktigt eftersom en väg oftast 
ska brukas i minst 40 år. Hur en väg utformas har stor betydelse för vägens 
kommande drift- och underhållskostnader.   

Vägutformning kan delas upp i fyra delar: vägens utformning, utformning av 
sidoområdet, utförandet av vägens beläggning samt vägens brunnar och dess 
placering, se figur 18. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Problemområden inom vägutformning. 
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5.1.4.1 Vägens utformning 

En vägs utformning beror främst på om vägen är en motorväg, 2+1-väg eller 
landsväg. 
Ett gemensamt problem för alla tungt trafikerade vägar, särskilt motorvägar och 
2+1- vägar, är att det snabbt blir stor köbildning vid tillfällig avstängning på grund 
av olyckor eller reparationsåtgärder. Köbildning med förseningar i trafiken som 
följd har stor påverkan på samhällsekonomin och kan få allvarliga följder beroende 
på placering och hur långa förseningarna blir. För att förhindra alltför stora 
förseningar kan man många gånger leda om trafiken till alternativa vägar, vilket 
leder till att dessa vägar blir oönskat högt belastade eftersom de inte är 
dimensionerade för så mycket trafik. Den höga belastningen kan få till följd att 
dessa vägar erfordrar ökad mängd reparationer samt att de som bor kring vägen 
störs av ökat buller och en försämrad trafiksäkerhet.  

Bäst ur samhällsekonomisk synvinkel och säkerhetssynpunkt är att inte utföra 
skötsel- och reparationsåtgärder på tungt trafikerade vägar vid rusningstrafik. Det 
för dock med sig att kostnaderna för drift och underhåll ökar eftersom 
entreprenören måste arbete på ofta obekväma tider och att utrustning såsom 
TMA-bilar måste flyttas flera gånger om dagen.       

Motorvägar är ofta väl tilltagna med bred vägren, vilket underlättar uppställning 
av arbetsfordon vid inspektion m.m. Det som dock bör tänkas på är att anlägga 
tillräckligt många vändplatser för driftfordon redan när man bygger motorvägen. 
Att anlägga en extra driftvändplats i efterhand medför en stor kostnad som kan 
undvikas. 

Ett problem med 2+1-vägar är att det saknas eller finns för få platser att stanna på 
för inspektion eller reparation av vägen och dess vägutrustning (gäller främst sidan 
med en körbana). Ofta är parkeringsfickorna placerade var 500:e meter, och 
reparationsåtgärder eller olyckor som sker där emellan kan medföra att trafiken 
stoppas och köer bildas. 

Anläggandet av 2+1-vägar har medfört en minskad mängd allvarliga olyckor vilket 
är bra ur samhällsekonomisk synvinkel. Däremot har mängden mindre olyckor 
ökat. Anledningen till det är främst 2+1-vägens smala utformning, vilket gör att 
trafikanterna får mindre ”vingelutrymme”. Incidenterna som uppkommer för med 
sig en mängd extraarbeten såsom att avlägsna glas och bildelar från vägbanan samt 
reparation eller byte av wireräcke.   

På grund av 2+1-vägarnas smala utformning blir arbetsmiljön försämrad och 
kräver extra säkerhetsåtgärder vid arbete på och vid sidan av vägen, till exempel 
längsgående barriärer eller TMA-skydd för att säkra avståndet mellan trafik och 
vägarbetare. Restriktioner om vilka tidpunkter det går att jobba på vägen finns 
också, vägarbetarna får inte arbeta i rusningstrafik. Alltså måste de avbryta jobbet 
några gånger per dag, packa ihop all utrustning för att sedan efter rusningen 
komma tillbaka och fortsätta arbetet, vilket medför extra drift- och 
underhållskostnader. 
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En vanlig landsväg har relativt låga drift- och underhållskostnader. Tänkvärt är 
dock att anlägga breda vägrenar, gärna 2-3 meter. Detta för att undvika försämrad 
framkomlighet till följd av parkerade arbetsfordon och för att underlätta tillfällig 
uppställning av bilar med motorstopp m.m. 
 
Utformning av refuger kan ske på många olika sätt och kräver olika mängd skötsel 
beroende på uppbyggnad. Den utformning som är klart billigast ur både 
anläggnings-, drift- och underhållssynpunkt är att anlägga målade refuger istället 
för upphöjda. De målade refugerna kräver minimal skötsel eftersom uppkomsten 
av ogräs och behovet av reparationsåtgärder är obetydliga. Användning av målade 
refuger medför oftast ingen betydande sänkning av trafiksäkerheten och är således 
en billig och bra trafiklösning. 

Om kantsten erfordras, bör materialvalet övervägas. Vid utsatta platser där 
påkörning lätt sker är granitkantsten att föredra istället för betongkantsten 
eftersom den är hållbarare och klarar påkörningar betydligt bättre. Betongkantsten 
är billigare än granitkantsten i inköp men eftersom betongen lätt går sönder, kan 
det på utsatta platser ändå bli mer lönsamt att välja granit eftersom den inte 
behöver bytas ut lika ofta. 

För att öka säkerheten samt erhålla förutsättningar för en god samhällsekonomi är 
det bra att eftersträva ett jämnt trafikflöde och undvika köbildande 
vägutformningar. Därför bör man överväga att anlägga extra körfält vid stora och 
branta backar. Övervägning bör också ske angående att anlägga ett körfält utan 
lastbilar för att underlätta framkomligheten för bilisterna.  

 

Sammanfattningsvis är det bra att tänka på följande vid utformning av en väg: 

• Tänk på att skötsel- och reparationsåtgärder inte får utföras på tungt 
trafikerade vägar vid rusningstrafik. 

• Tänk på parkeringsmöjligheter för arbetsfordon och uppställning av bilar 
med motorstopp etc. Anlägg gärna en bred vägren eller ofta 
återkommande parkeringsfickor. 

• Använd målade refuger istället för upphöjda då de upphöjda medför både 
dyrare anläggningskostnader och drift- och underhållskostnader. Det 
medför också i många fall en betydande höjning av säkerheten. 

• Vid utsatta platser bör granitkantsten användas istället för betongkantsten. 
Kantsten av granit är dyrare än kantsten av betong men är hållbarare och 
klarar påkörningar betydligt bättre.    

• Anlägg flera körfält vid större backar, gärna ett utan lastbilar, för att få ett 
bra trafikflöde och undvika onödig köbildning som bidrar till en ökad 
samhällsekonomisk kostnad.  
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5.1.4.2 Utformning av sidoområde 

Vid utformning av sidoområde finns ett par parametrar man särskilt bör beakta för 
att hålla drift- och underhållskostnaderna på en låg nivå. 

Vid anläggande av estetikåtgärder bör man tänka stort! Man bör alltså ej anlägga 
små och komplicerade planteringar eftersom trafikanterna ofta har svårt att 
uppfatta dem. Det medför en ökad underhållskostnad utan att trafikanterna får 
någon estetisk vinning. Således är det bättre att anlägga exempelvis en större buske 
eller en dunge. Dessa är ofta lättare att sköta samt att trafikanterna lättare ser dem 
(vilket är deras huvudsyfte).  

Om bergsprängning erfordras vid anläggandet av den nya vägen är det viktigt att 
spränga berget så att dess naturliga lutning erhålles. Detta för att minimera risken 
för eventuella ras och slippa göra kostsamma rasförebyggande åtgärder under 
bruksskedet. 

Sammanfattningsvis är det bra att tänka på följande vid utformning av 
sidoområde: 

• Undvik att anlägga små och komplicerade planteringar eftersom 
trafikanterna ofta har svårt att uppfatta dem. 

• Spräng berget så att dess naturliga lutning erhålls. 
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5.1.4.3 Belagd väg  

Det finns en rad utformningsåtgärder som minskar den belagda vägens drift- och 
underhållskostnader.  

En bituminös beläggning har egenskaper som gör att den inte är lika slitstark över 
hela ytan utan den är svagare vid skarvar och kanter. Störst belastning på vägen 
och därmed störst slitage av beläggningen är det där däcken rullar d.v.s. där 
hjulspår bildas.  För att få så lång hållbarhet på beläggningen som möjligt, bör 
man eftersträva att vägen skall slitas mest där vägen är som slitstarkast. Därför bör 
man undvika att placera beläggningsskarvar i hjulspåren.  

En väg utformas ofta med olika beläggningar för att märka ut och varna vid 
exempelvis övergångställen, rondeller och liknande eller bara av estetiska skäl. 
Olika material i körbanan kan ge upphov till slaghål. Slaghålen minskar komforten 
och det estetiska värdet samtidigt som slitaget på fordonen ökar. Reparationer av 
slaghål medför ökade kostnader i bruksskedet och mängden slaghål hade kunnat 
minskas om vägbanan hade bestått av samma material. 
 
Man bör också ta i beaktande att det uppkommer mycket spårbildningar på 2+1-
vägar eftersom trafikanterna har ett begränsat ”vingelutrymme” på grund av 
mitträcket. Det gör att det kan vara lämpligare att välja en slitstarkare beläggning 
än den på en konventionell väg med likartad trafikbelastning. En slitstarkare 
beläggning är dyrare i inköp men minskar drift- och underhållskostnaderna för 
vägen. 
 

Sammanfattningsvis är det bra att tänka på följande vid utformning av belagd väg: 

• Undvik att placera beläggningsskarvar i hjulspåren. 
• Olika material i körbanan kan ge upphov till slaghål vilket medför ökade 

drift- och underhållskostnader.  
• Det uppkommer mycket spårbildningar på 2+1-vägar eftersom 

trafikanterna har ett begränsat ”vingelutrymme”, överväg därför att välja 
en bättre asfaltskvalitet. 
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5.1.4.4 Brunnar  

Brunnarnas placering i vägen är avgörande för hur mycket slitage det blir på 
brunnslocket. Ett brunnslock klarar bara av en viss mängd slitage innan det 
behöver bytas ut. Det medför att desto mindre belastning och slitage ett 
brunnslock utsätts för desto längre blir dess livslängd. Således bör man undvika att 
placera brunnar i vägens kommande hjulspår eftersom det är där som det mesta 
slitaget av vägen sker.  
Det bildas ofta ojämnheter runt brunnar på grund av att brunnarna i förhållande 
till vägen är mindre sättningsbenägna. Vid sättningar upkommer nivåskillnader i 
vägbanan, har man då placerat brunnarna i hjulspåren minskas komforten vid 
körning och slitaget på fordonen ökar.  

Vissa motorvägar är konstruerande med ränndalar längs mittremsan. Ränndalar är 
utformade med lutning så att vatten från körbanan ledas bort. Man bör eftersträva 
att konstruera ränndalar så att självrensning erhålls, d.v.s. ränndalens lutning är 
tillräckligt stor. Vid för liten lutning kan smuts samlas och medföra 
vattenansamligar vid regn, vilket leder till extra arbete i form av rensning. Om 
man anlägger ränndalar med så liten lutning att kontinuerlig rensning erfordras 
medför det en stor driftkostnad eftersom arbete på motorväg medför stora 
säkerhetsåtgärder med restriktioner för när arbetet får utföras. 
 

Sammanfattningsvis är det bra att tänka på följande vid utformning av brunnar i 
väg: 

• Undvik att placera brunnar i vägens kommande hjulspår. 
• Konstruera ränndalar så att självrensning erhålls, för att undvika onödiga 

driftkostnader samt onödig köbildning vid skötselåtgärder. 
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5.2 Projektledare investering  

Under intervjun poängterades att projektörerna inte endast kan se till drift- och 
underhållsåtgärder när de konstruerar vägen. De måste i många fall också ta 
hänsyn till exempelvis estetik, säkerhet, brukarnas intresse m.m (se figur 19). Detta 
görs ofta på bekostnad av drift- och underhållssidan. På exempelvis landsvägar som 
går igenom ett samhälle, där det kanske till och med ligger en skola, måste 
säkerheten gå före ett billigt drift- och underhållsutförande.  
Vid vissa delsträckor av en väg kan det ibland vara motiverande att anlägga en 
vacker och trivsam miljö med många olika växter och planteringar. Även här 
kommer annat att gå före drift och underhållsfrågorna och i detta fall estetiken.  
Om man ska utforma vägen säkert och estetiskt tilltalande är det viktigt att göra 
det på ett så bra sätt som möjligt, så att drift- och underhållskostnaderna 
minimeras. Det måste alltså till en kompromiss mellan de olika posterna och det 
blir olika resultat från projekt till projekt. 
En annan orsak till att det ibland inte blir den bästa lösningen ur drift- och 
underhållsynpunkt är att de på investering inte har tillräckligt med pengar för att 
välja den bästa lösningen exempelvis valet mellan granitkantsten och 
betongkantsten. Granitkantstenen är dyrare i inköp men bättre ur drift- och 
underhållsynpunkt. Har dock inte investeringssidan tillräckligt med pengar för att 
anlägga granitkantsten, kommer den kostnaden att hamna på drift- och 
underhållssidan när den trasiga betongkantstenen måste bytas ut. 
Bristen på pengar beror på att ekonomiavdelningen på VSÖ beslutar om hur 
mycket ett vägprojekt får kosta och då måste projektledarna investering hålla sig 
till den budgeten. Detta leder till att driften i slutändan kan bli lidande.  
Att ekonomiavdelningen inte kan ge projektet de pengar de behöver för att ge 
minimala drift- och underhållskostnader beror på att riksdagen varje år avsätter en 
begränsad summa pengar för nyinvestering av Vägverkets vägar.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Aspekter som påverkar utformningen av en väg. 
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5.3 Projektör  

Projektörerna poängterade liksom projektledare investering att de inte endast kan 
ta hänsyn till drift- och underhållsåtgärder när de projekterar, utan måste ta 
hänsyn till främst säkerhet, estetik och funktion. Det gör att kostnaderna för drift 
och underhåll i vissa fall kommer att bli högre än vad de egentligen skulle behöva 
vara. 
I dagsläget, när en väg utformas, kommer drift- och underhållssynpunkterna in i 
ett sent skede av utformningen. Driftsidan får på sätt inte chans att lämna sina 
åsikter förrän i byggskedet och då är det oftast för sent att påverka utformningen i 
någon större grad. En checklista skulle göra att driftsidan kom in i ett tidigare 
skede, redan i arbetsplanen, och de skulle på så sätt lättare kunna påverka resultatet 
av utformningen.  
 
En annan aspekt som togs upp var att utformningen mer och mer går mot smalare 
vägar med varierande bredd. Detta främst på grund av nollvisionen där noll 
dödade i trafiken eftersträvas. Det gör att driftsidan i framtiden skulle vinna på att 
ha specialfordon som klarar dessa ändringar, exempelvis snöröjningsfordon med 
varierbar bredd på plogbladet etc.  
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6 Checklista 

6.1 Utformning av checklista 

Tanken från början var att utforma tre olika checklistor: en för motorväg, en för 
2+1-väg och en för landsväg. Detta skulle bl.a. öka möjligheten till bättre 
detaljlösningar. Under intervjun med projektledare investering framkom dock att 
det räcker att utforma en checklista för alla vägtyper. Detta för att problematiken 
är snarlik och att det går att skriva en kommentar till de punkter som inte är 
relevanta för det specifika projektet. 
Punkterna med problem som framkom under analysen av intervjuerna med 
projektledare drift skiljer sig från varandra på så sätt att vissa har med själva 
utformningen av vägen att göra och dessa måste beaktas i ett tidigt skede av 
utformningen. Andra punkter är sådana som ska kontrolleras i slutet av 
utformningen och är detaljrelaterade lösningar.  
Med hänsyn till det har checklistan delats in i två delar. Del 1 med rubriken: ”Att 
tänka på i början vägprojekteringen.” och Del 2: ”Att tänka på i slutfasen av 
vägprojekteringen.” (se bilaga 1 Checklista). 

 

6.2 Checklistans uppbyggnad  

Uppbyggnaden av checklistans två delar följer samma upplägg som analysen av 
intervjuerna med projektledare drift. Således är checklistorna indelade i fyra 
övergripande problemområden: vinterväg, vegetation, vägutrustning och 
vägutformning. 
Under varje problemområde finns de problem som framkom utav analysen av 
intervjuerna med projektledare drift.  
 
Indelningen har gjorts utifrån när de olika sammanfattade punkterna är viktiga att 
tänka på under utformningsskedet. Det resulterade i att vissa punkter placerades i 
Del 1 och vissa i Del 2 samt att vissa punkter hamnade i båda.  

Vid sidan av varje punkt på checklistan finns svarskolumner. De är uppbyggda 
enligt figur 20. Tanken är att projektören skall kryssa för om överväganden gjorts 
med tanke på den specifika punkten eller inte. Dessutom ges projektören 
möjlighet att kommentera och motivera sitt utformningsval.  

  

Övervägt   
Ja Nej Kommentar 

      

 Figur: 20. Checklistan svarskolumner.
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6.3 Test av checklista 

    
Befintligt vägprojekt: Väg 27 Befintligt vägprojekt: Väg 27 Befintligt vägprojekt: Väg 27 Befintligt vägprojekt: Väg 27 fffförbifart Gislaved.örbifart Gislaved.örbifart Gislaved.örbifart Gislaved. 
Väg 27, förbifart Gislaved har valts som testobjekt. Vägsträckningen är cirka 12 
km, varav 6,5 km är ny vägsträckning och resterande är ombyggnad av befintlig 9-
meters landsväg, se figur 21. Vägen kommer att utformas som en 1+1-väg med 
mitträcke men på vissa ställen förekommer omkörningssträckor, med ett extra 
körfält. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Väg 27 Förbifart Gislaved, bilden är från Vägverket Konsult i Jönköping. 
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Vägen har projekterats av Vägverket Konsult i Jönköping med Mats Pettersson 
som ansvarig. Med hjälp av Mats utfördes testet av checklistan genom att Mats 
fyllde i checklistan samtidigt som han muntligt kommenterade de olika 
punkterna. Resultatet ses här nedan. 

6.3.1 Checklista Del 1 - att tänka på i början av vägprojekteringen 

Nedan följer en sammanställning av de besvarade punkterna i checklistan Del 1. 
Punkterna är uppdelade i enlighet med checklistans delrubriker.  
Projekteringen av Väg 27, förbifart Gislaved var inte avslutad när testet av 
checklistan utfördes, det medförde att några av punkterna i Del 1 inte kunde 
besvaras utan fick kommentaren ”detaljprojekteras senare”.  Dessa har tagits bort i 
sammanställningen nedan. 
 

 Vinterväg   Övervägt   
   Ja Nej Kommentar 

1. Undvik i möjligaste mån smala vägar, tänk på 
bredden på plogbilarna vid utformning av vägen   X   

Enskilda vägar är 
smalare  

2. Undvik räcken tätt inpå körbanan, försök att ha 
minst en meter mellan räcke och körbana   X     
3. Försök att ha tillräckligt med avstånd mellan väg 
och eventuell GC-väg för att förhindra 
snöansamlingar   X     

Tabell 1. Del 1, Vinterväg 
 

Förklaring: 

1. Väg 27 har utformats förhållandevis bred, däremot kan det förekomma att 
vissa av de anslutande enskilda vägarna är smala. 

2. Vägen har utformats med hänsyn till bredden mellan räcke och körbana, 
däremot fanns inte måttet tillgängligt. 

3. På de ställen där GC-väg förekommer har de tänkt på denna punkt. 
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 Vegetation   Övervägt   
    Ja Nej Kommentar 
1. Ha i åtanke att estetikåtgärder vid större vägar 
bör ske i stor skala, för att erhålla en effektiv 
skötsel (all skötsel koncentreras till få platser). 
Trafikanterna har även svårt att uppfatta mindre 
estetikåtgärder.   X   Se Gestaltningsprogram 

Tabell 2. Del 1,Vegetation  
 

Förklaring: 

1. Alla estetikåtgärder längs vägen har tagits fram i ett gestaltningsprogram. 
Programmet tar direkt hänsyn till alla aspekter för gestaltning. 
 
 
 

 Vägutrustning   Övervägt   
    Ja Nej Kommentar 

1. Tänk igenom om det går att anlägga en flackare 
slänt istället för räcke   X     

2. Överväg att anlägga en motorväg med 
mittremsa istället för 2+1-vägmed mitträcke     X Vägen har för lågt ÅDT. 

Tabell 3. Del 1,Vägutrusning 
 

Förklaring: 

1. Detta hade övervägts men utan kommentar. 
2. Eftersom vägen har lågt ÅDT (ÅrsDygnsTrafikvärde) så är det inte 

motiverande att anlägga en motorväg. (Denna punkt är bortagen ur den 
slutliga checklistan beroende på att detta övervägande görs i ett mycket 
tidigt skede och oftast är det givet vilket man ska välja på grund av vägens 
ÅDT) 
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 Vägutformning   Övervägt   

    Ja Nej Kommentar 
1. Tänk på parkering av arbetsfordon och 
uppställning av bilar med motorstopp etc. Anlägg 
gärna en bred vägren eller ofta återkommande 
parkeringsfickor.   X     

2. Anlägg flera körfält vid större backar, gärna ett 
utan lastbilar, för att få ett bra trafikflöde och 
undvika onödig köbildning som bidrar till en ökad 
samhällsekonomiskkostnad   X     
3. Använd målade refuger istället för upphöjda 
refuger      X Troligen målade 
4. Spräng berget så att dess naturliga lutning 
erhålls. Sprängmaterialet som erhålls kan användas 
för uppbyggnad av vägkroppen.   X   

Skall sprängas till flack 
lutning 

5. Ha i åtanke vid dimensionering av vägkroppen 
att det uppkommer extra mycket spårbildningar på 
2+1-vägar, eftersom trafikanterna har ett begränsat 
”vingelutrymme".   X   Eventuellt i senare skede 

6. Undvik att placera brunnar i vägens kommande 
hjulspår.   X   Senare 
7. Konstruera ränndalar så att självrensning erhålls, 
för att undvika onödiga driftkostnader samt onödig 
köbildning   X   

Diken utformas med flacka 
lutningar 

Tabell 4. Del 1,vägutformning 
 

Förklaring: 

1. Att anlägga en så bred vägren var inget att diskutera. 1+1-väg är smala för 
att spara in på kostnaderna. 

2. Så branta backar finns ej inom vägsträckningen. 
3. Refugerna hade inte övervägts utan kommer att utformas senare i 

detaljprojekteringen, men troligtvis skulle det bli målade.   
4. Berget kommer att sprängas till flack lutning, så att ras ut på vägarna 

förhindras. 
5. Projektören är medveten om att det uppkommer extra spårbildning på 

2+1-vägar, men eftersom en 2+1-väg medför en markant säkerhetshöjning 
motiveras åtgärden. I ett senare skede kan det eventuellt bli aktuellt att 
välja en bättre asfaltskvalitet. 

6. Projektören kommer att kontrollera att brunnarna inte placeras i vägens 
hjulspår. 

7. Vägen saknar ränndalar, däremot kommer diken att utformas med flack 
lutning på grund av den flacka terrängen. 
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6.3.2 Checklista Del 2 - att tänka på i slutfasen av vägprojekteringen 

Projekteringen av Väg 27, förbifart Gislaved var inte avslutad när testet av 
checklistan utfördes, det medförde att flertalet av punkterna i Del 2 inte kunde 
besvaras utan fick kommentaren ”detaljprojekteras senare”. 

De punkter som besvarades har sammanställts i tabell 5.5 

 Övervägt   
 Ja Nej Kommentar 

1. Undvik räcken och stolpar som minskar 
körbanebredden. X     

2. Undvik att placera pollare, övriga skyltar, stolpar 
och räcken alltför nära vägbanan  X     
3. Ha i åtanke att estetikåtgärder vid större vägar bör 
ske i stor skala, för att erhålla en effektiv skötsel (all 
skötsel koncentreras till få platser). Trafikanterna 
har även svårt att uppfatta mindre estetikåtgärder. X   Se Gestaltningsprogram 
4. Tänk på framkomligheten runt viltstängsel, för att 
underlätta röjning.     Viltstängsel kommer ej användas. 
5. Undvik att anlägga små och komplicerade 
planteringar eftersom trafikanterna ofta har svårt att 
uppfatta dem och med större planteringar och dylikt 
förbättras effektiviteten vid skötselarbeten. X   Se Gestaltningsprogram 
6. Konstruera ränndalar så att självrensning erhålls, 
för att undvika onödiga driftkostnader samt onödig 
köbildning X   Diken utformas med flacka lutningar 

Tabell 5. De besvarade punkterna i checklistans andra del. 
 

Förklaring: 

1. Det har övervägts att undvika räcken som minskar körbanebredden men 
utan kommentar.  

2. Stolpar, skyltar och pollare detaljprojekteras senare men de kommer att 
överväga att inte ha dem nära vägen. 

3. Alla estetikåtgärder längs vägen har tagits fram i ett gestaltningsprogram. 
Programmet tar direkt hänsyn till alla aspekter för gestaltning. 

4. Viltstängsel kommer inte att sättas på vägsträckningen.  
5. Alla estetikåtgärder längs vägen har tagits fram i ett gestaltningsprogram. 

Programmet tar direkt hänsyn till alla aspekter för gestaltning. 
6. Vägen saknar ränndalar, däremot kommer diken att utformas med flack 

lutning. 
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Utvärdering av testUtvärdering av testUtvärdering av testUtvärdering av test 
Checklistan fick god respons från projektörerna. De tyckte att punkterna var 
konkreta och jordnära, därför tror de att den kommer att vara användbar i 
framtida projekt. De ansåg också att checklistan kan bli användbar eftersom de 
kan motivera sina val och i efterhand gå tillbaka och få en bra återkoppling till 
varför de utformade som de gjorde. 

Vissa av punkterna fick projektören att stanna upp och fundera, till exempel 
punkten: ”Tänk på att spränga berg i dess naturliga lutning.” Det var en 
utformning som de oftast inte funderade så mycket över utan valde bara lutningen 
5:1. Mats Pettersson poängterade att det kan vara värt att satsa en extra utredning 
på i vilken lutning berget ska sprängas för att slippa ras och spetsiga kanter i 
framtiden. 
Oftast finns det tyvärr inte möjlighet att spränga berget tillräckligt flackt för att 
undvika ras, för det krävs ofta breda sidoområden och det är varken lätt eller billigt 
att ta så mycket mark i anspråk.  
 
Med hänsyn till resultatet av testet hade det varit bättre om testobjektet hade varit 
helt färdigprojekterat så att projektören kunnat besvara fler punkter, främst på Del 
2. Det hade gjort att testet blivit mer fullständigt och det hade varit lättare att 
avgöra om checklistan hade varit till någon nytta.  

Checklistan kan vara bra för nya projektörer som inte har så stor erfarenhet av 
projekteringsarbetet. De kan genom checklistan se vilka utformningar drift- och 
underhållssidan inte tycker är så bra och få en uppfattning om hur de kan utforma 
vägen istället.  
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7 Reflektioner 

Att hänsyn till drift- och underhållskostnader inte alltid görs beror till största delen 
på att hänsyn istället måste tas till säkerhet, estetik eller önskemål från vägens 
brukare och andra intressenter m.m. Detta gör att drift- och underhållssidan 
ibland blir lidande med högre kostnader som följd. Dessutom sker en begränsad 
kommunikation mellan projektledare drift och projektledare investering till följd 
av tidsbrist och resultatet av detta blir ofta att likartade fel, som beror på att 
hänsyn inte tas till andra aspekter, görs om och om igen.  
 

7.1 Tillvägagångssätt 

Den litteratur som vi läste för att få en bakgrund till frågeställningen gav inte så 
relevant information för just vårt arbete. Det beror bland annat på att en av 
skrifterna, Hawzen Ahmeds doktorandprojekt, inte var färdigt utan den delen vi 
läste var endast problematiken runt Hawzens projekt. Det gjorde att vi övergripligt 
kom i kontakt med frågorna men den detaljerade problematiken för vårt arbete 
framkom inte genom litteraturen. Det andra arbetet beskrev problematiken i 
stadsmiljör med exempelvis refuger och pollare men i och med att vi har avgränsat 
arbetet till främst Vägverkets vägar på landsbygden så var mycket av informationen 
inte relevant. 
Genom en av skrifterna ”En väg blir till”, utgiven av Vägverket, fick vi 
information om hur de arbetar när de ska anlägga en ny väg. Denna information 
har varit bra för att förstå hur projektledarna arbetar och på så sätt gav det 
underlag för bra intervjuer. 
 
Vi kom fram till att det bästa och effektivaste sättet för att ta reda på vilka problem 
som finns i utformningen av vägar ur ett drift- och underhållsperspektiv var att 
genomföra intervjuer med berörda personer. Genom intervjuerna kunde vi 
identifiera de största problemen som förekommer hos Vägverket Region Sydöst 
och på så sätt fick vi relevant material som är anpassat till regionen.  
 
Intervjuerna som utförts har varit mycket givande och alla intervjuade personer 
har varit samarbetsvilliga och intresserade. Samtliga intervjuer innehöll mycket 
användbar och tillräckligt innehållsrik information och därför ansåg vi att inget 
behov fanns av fler intervjuer.  
En del av den positiva responsen från de intervjuade beror förmodligen på att den 
valda intervjuformen var ”Halvstrukturerad intervju”. Det gav de intervjuade stor 
möjlighet att prata fritt och det resulterade i en öppen dialog. Under intervjuerna 
skedde ingen inspelning och det ledde antagligen till att de intervjuade kände sig 
mindre stressade och det blev bra stämning. 
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7.2 Intervjuer 

Med hjälp av de två intervjuerna med projektledare drift fick vi en bra bild av vilka 
vägutformningar, i Vägverket Region Sydöst som leder till en ökad drift- och 
underhållskostnad. Vi anser att vi fick en god bild av problematiken eftersom 
intervjuerna inte skedde samtidigt och att projektledarna påpekade i stort sett 
samma utformningsproblem.  
 
Det är främst driftkostnaderna som går att påverka med en genomtänkt 
projektering. Problemen med utformningen vintertid är till största delen 
framtagna för att minska driftkostnaderna, likaså när det gäller skötsel av 
vegetation. Problemen med vägutrustning däremot påverkar främst de 
underhållsrelaterade kostnaderna, exempelvis utbyte av påkörda pollare. De 
synpunkter som togs fram med hänseende på vägutformningen är både drift- och 
underhållsrelaterade problem. Vissa av punkterna är synpunkter som påverkar 
både drift- och underhållskostnaderna såsom upphöjda refuger istället för målade. 

Anledningen till att det är stora problem med vinterväghållning beror nog på att 
projektörerna ofta inte tänker sig vägen i ett vinterlandskap, då allt är täckt med 
snö. De konstruerar istället vägen så att den fungerar bra i en vår-, höst- och 
sommarmiljö. Detta kan bero på att de nuvarande projekteringsprogrammen, 
exempelvis novapoint, inte har någon funktion där man kan se hur vägen kommer 
att upplevas när det ligger snö på vägbanan. 

7.3 Checklista 

Checklistan är i huvudsak utformad efter projektledare investering och 
projektörers synpunkter och önskemål. Det har gjort att den kommer att passa 
deras arbetssätt och upplägg.  
Genom testet av checklistan fick vi en uppfattning om den kommer att vara 
användbar i framtiden och hur projektörerna upplevde den och vi fick en positiv 
respons. Däremot kommer inte projektörernas utformningar helt att ändras, 
eftersom de har andra aspekter att ta hänsyn till och kan inte alltid sätta drift och 
underhåll i första hand.  
Checklistan kommer att vara till hjälp för dem att komma ihåg alla detaljer som 
ökar drift- och underhållskostnaden. Samtidigt som de lätt kan få en bra 
återkoppling till gamla projekt och komma ihåg varför de utformade som de 
gjorde. 
 
De problem och utformningsförslag som finns i checklistan är framtagna ur ett 
drift- och underhållsperspektiv, det tas alltså inte hänsyn till om exempelvis 
säkerheten minskas, estetiken blir mindre m.m. Checklistan är således bra som 
stöd vid projektering för att minimera drift- och underhållskostnaderna men man 
måste såklart även ta hänsyn till säkerhet och andra viktiga aspekter. 
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7.4 Slutreflektioner 

Vi tycker att arbetet har varit intressant, givande och att vi har lyckats få ett bra 
slutresultat. Mycket beror på den positiva responsen vi har fått från Vägverket 
Region Sydöst och att alla inblandade har varit intresserade och gett oss värdefull 
och relevant information.  
En annan del av det positiva resultatet beror på att vi tog god tid på oss att 
avgränsa arbetet, utarbeta en bra bakgrund och fundera över vilka mål arbetet 
skulle resultera i. Vi gjorde även upp en bra tidplan som vi följde nästan helt 
genom hela projektet. 
 
En lämplig vidareutveckling av vårt arbete kan vara att analysera problematiken 
kring de avgränsningar som gjorts, det vill säga problemen med Vägverkets vägar 
inne i städerna och problem vid rastplatser och broar. Vårt arbete har dock 
behandlat en del av problematiken inne i samhällena beroende på att de flesta 
problemen med Vägverkets vägar uppträder i städernas genomfarter. 
 
En annan vidareutveckling skulle vara att ta fram de bästa lösningarna ur drift- 
och underhållssynpunkt med hänseende på de problem vi fått fram genom vårat 
arbete. Såsom vilka beläggningstyper som är bäst, vilka räcken man ska använda 
och så vidare. 
För att väga in alla aspekter såsom säkerhet, estetik och hur trafikanter upplever 
vägen skulle det vara en ide att göra liknande checklistor eller beräkningsmodeller 
sedda ur exempelvis ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

För att vår checklista inte ska bli inaktuell så rekommenderar vi att revideringar 
görs för att kunna föra in nya problem och synpunkter. För att inte checklistan 
skall bli för lång eller innehålla irrelevant information bör Vägverket exempelvis 
stryka de punkter som innehåller utformningar som inte längre görs. 

Som avslutning vill vi tacka Vägverket Region Sydöst och Vägverket Konsult för 
ett gott samarbete och vi hoppas att checklistan ska vara till stor hjälp i framtiden 
och fungera bra i ert sätt att arbeta. 
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9 Bilagor 
Bilaga 1 Checklista 
 
 



Vägverket Region Sydöst
Bilaga 1 2007-06-01

Del 1: Att tänka på i början av vägprojekteringen.

Del 2: Att tänka på i slutfasen av vägprojekteringen.

Examensarbete vårterminen 2007, Tekniska Högskolan i Jönköping
Utförd av Mattias Bergkvist och Sabina Johansson Kullman 
i samarbete med Vägverket Region sydöst

…ur ett Drift- och underhållsperspektiv.

CHECKLISTA



Inledning

Framtagningen av Checklistan är ett led i examensarbetet ”Kostnadsanalys i 
investeringsobjekt” som utförts på Tekniska högskolan i Jönköping våren 2007 med Olle 
Johansson som handledare på VSÖ.

Tanken med checklistan är att den ska vara till stöd för projektledare investering och 
projektörer så att minsta möjliga drift- och underhållskostnader erhålls vid utformandet av 
vägen. Checklistan är användbar för såväl nybyggnationer som reparationsarbeten.

Checklistan är framtagen genom intervjuer med projektledare drift på Vägverket Region 
Sydöst (VSÖ). De har utifrån sina kunskaper och erfarenheter specificerat vilka som är de 
största och/eller vanligaste kostnadsposterna för drift och underhåll, som kan avhjälpas med 
en genomtänkt projektering. De har även specificerat vilka problemområden som finns med 
hänsyn till säkerheten vid drift- och underhållsåtgärder.

För att få en analys av checklistan och dess innehåll rekommenderas att man läser 
examensarbetet ”Kostnadsanalys i investeringsobjekt”, av Mattias Bergkvist och Sabina 
Johansson Kullman. Examensarbetet har utförts på Tekniska Högskolan i Jönköping våren 
2007,  i samarbete med Vägverket Region Sydöst.

Instruktion och uppbyggnad

Det finns två olika checklistor, del 1 och del 2. Del 1 ska användas före/i början av 
vägprojekteringen och behandlar den del av utformningen som kan vara svåra att ändra på i 
efterhand. Del 2 ska användas i slutskedet av vägprojekteringen och behandlar mindre 
utformningsdetaljer som är enklare att ändra på.                                                                                                                 
Checklistan är indelad i fyra övergripande problemområden: vinterväg, vegetation, 
vägutrustning och vägutformning. Under varje problemområde finns en mängd punkter med 
tänkvärda idéer och förslag som kan bidra till minskade drift- och underhållskostnader. 

Vid sidan av varje punkt finns svarskolumner. Här kryssar du i om övervägande tagits till den 
specifika punkten eller inte. Därefter kan du kommentera/ motivera ditt val genom att skriva i 
en kommentar på kommentarraden.     

Tänk på att:
•        Vissa punkter i checklistan endast är relevanta för vissa sorters vägar såsom motorvägar, 
2+1- vägar eller landsvägar. 
•        Checklistan är framtagen utifrån ett drift- och underhållsperspektiv. Således har hänsyn ej 
tagits till andra viktiga parametrar som exempelvis trafiksäkerhet.   



CHECKLISTA

…ur ett Drift- och underhållsperspektiv.

Del 1: Att tänka på i början av vägprojekteringen.



Checklista Del 1: Att tänka på i början av vägprojekteringen. 2007-06-01

Framkomlighet Ja Nej Kommentar

Överväg att utreda om det finns någon annan åtgärd för 
att sänka hastigheten än avsmalningar, gupp och 
refuger.

Undvik i möjligaste mån smala vägar, tänk på bredden 
på plogbilarna vid utformning av vägen.

Undvik i möjligaste mån räcke och stolpar på båda 
sidorna av en GC-väg.

Snöupplag Ja Nej Kommentar
Tänk på att utforma tillräckligt breda och fria 
sidoområden med plats för snöupplag.

Undvik räcken tätt inpå körbanan, försök att ha minst 
en meter mellan räcke och körbana.

Försök att ha tillräckligt med avstånd mellan väg och   
GC-väg för att förhindra snöansamlingar.

Undvik utformning med vertikala dagvattenbrunnar.

Påkörningar Ja Nej Kommentar

Undvik upphöjda/nedsänkta farthinder och 
avsmalningar i möjligaste mån, lura istället ögat med 
målade farthinder.

Undvik olika material i vägbanan eller välj material 
med liknande tjälrörelse.

Undvik cirkulationsplatser i olika plan .

Övervägt

Övervägt
Vinterväg
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Checklista Del 1: Att tänka på i början av vägprojekteringen. 2007-06-01

Mittremsa Ja Nej Kommentar

Överväg att sätta upp räcken på vardera sida om 
mittremsan. Med räcken behövs inga TMA- bilar vid 
skötselarbeten och på så sätt kan kostnaden minskas..

Ha i åtanke att estetikåtgärder vid större vägar bör ske i 
stor skala, för att erhålla en effektiv skötsel (all skötsel 
koncentreras till få platser). Trafikanterna har även svårt 
att uppfatta mindre estetikåtgärder.

Räcken Ja Nej Kommentar
Tänk igenom om det går att anlägga en flackare slänt 
istället för brant slänt med räcke.

Vegetation

Vägutrustning

Övervägt

Övervägt
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Checklista Del 1: Att tänka på i början av vägprojekteringen. 2007-06-01

Vägens utformning Ja Nej Kommentar

Tänk på parkering av arbetsfordon och uppställning av 
bilar med motorstopp etc. Anlägg gärna en bred vägren 
eller ofta återkommande parkeringsfickor.

Anlägg gärna flera körfält vid större backar, gärna ett 
utan lastbilar, för att få ett bra trafikflöde och undvika 
onödig köbildning som bidrar till en ökad 
samhällsekonomisk kostnad.

Använd gärna målade refuger istället för upphöjda. 

Sidoområde Ja Nej Kommentar

Spräng berget så att dess naturliga lutning erhålls. 
Sprängmaterialet som erhålls kan användas för 
uppbyggnad av vägkroppen.

Belagd väg Ja Nej Kommentar

Ha i åtanke vid dimensionering av vägkroppen att det 
uppkommer extra mycket spårbildningar på 2+1-vägar, 
eftersom trafikanterna har ett begränsat 
”vingelutrymme".

Brunnar och dylikt Ja Nej Kommentar
Undvik att placera brunnar i vägens kommande 
hjulspår.

Konstruera ränndalar så att självrensning erhålls, för att 
undvika onödiga driftkostnader samt onödig köbildning 
vid skötselåtgärder.

Vägutformning

Övervägt

Övervägt

Övervägt

Övervägt
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Del 2: Att tänka på i slutfasen av vägprojekteringen.

CHECKLISTA

…ur ett Drift- och underhållsperspektiv.



Checklista Del 2: Att tänka på i slutfasen av vägprojekteringen. 2007-06-01

Framkomlighet Ja Nej Kommentar
Undvik i möjligaste mån räcke och stolpar på båda 
sidorna av en GC-väg.

Undvik räcken och stolpar som minskar 
körbanebredden.

Snöupplag Ja Nej Kommentar
Undvik räcken tätt inpå körbanan, ha minst en meter 
mellan räcke och körbana.

Undvik utformning med vertikala dagvattenbrunnar.

Vinterväg
Övervägt

Övervägt
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Checklista Del 2: Att tänka på i slutfasen av vägprojekteringen. 2007-06-01

Påkörningar Ja Nej Kommentar
Undvik upphöjda/nedsänkta farthinder och 
avsmalningar i möjligaste mån, lura istället ögat med 
målade farthinder.

Undvik att placera pollare, övriga skyltar, stolpar och 
räcken alltför nära vägbanan. 

Använd rundade hörn i refuger istället för spetsiga.

Använd helst målade refuger istället för upphöjda.

Använd kantsten runt refuger med kullersten.

Tänk på att refuger och vägutrustning som inte syns i 
snö ska märkas ut innan det blir ett vinterlandskap.

Använd gärna pågjutna hållare för snökäppar på 
vägutrustning som måste märkas ut i ett vinterlandskap.

Undvik olika material i vägbanan eller välj material 
med liknande tjälrörelse.

Undvik cirkulationsplatser i olika plan. 

TÄNK IN VÄGEN I ETT VINTERLANDSKAP!

Övervägt
Vinterväg

9



Checklista Del 2: Att tänka på i slutfasen av vägprojekteringen. 2007-06-01

Vegetation

Sidoområde Ja Nej Kommentar

Använda samma jordkvalitet som den ursprungliga 
marken.

Undvik användning av näringsrik jord eftersom det 
bidrar till för snabb tillväxt hos vegetationen.

Mittremsa Ja Nej Kommentar

Välj växter som klarar av mittremsans extrema miljö. 

Undvik skötselkrävande buskar och planteringar.

Använd rätt jordkvalitet, så att de växter som skall 
planteras trivs och överlever.

Skydda de områden där plantering skall ske mot 
oönskad belastning i byggskedet.   

Nyplanterade växter bör märkas ut så att de ej rensas 
bort av misstag vid skötselåtgärder.

Ha i åtanke att estetikåtgärder vid större vägar bör ske i 
stor skala, för att erhålla en effektiv skötsel (all skötsel 
koncentreras till få platser). Trafikanterna har även svårt 
att uppfatta mindre estetikåtgärder.

Rondell Ja Nej Kommentar
Avancerade planteringar kräver ofta mycket skötsel. 

Välj växter som inte kräver så mycket skötsel såsom 
träd. Tänk på placeringen av oeftergivliga föremål 
såsom träd eller grövre buskar. 

Övervägt

Övervägt

Övervägt
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Checklista Del 2: Att tänka på i slutfasen av vägprojekteringen. 2007-06-01

Vägutrustning

Pollare och skyltar Ja Nej Kommentar

Undvik pollare så gott det går, placera endast där det är 
nödvändigt.

Minimera användning av pollare på sidorefuger i 
anslutning till övergångställen.

Vid användning av pollare, undvik komplicerade 
pollare främst i trä.

Placera skyltar på synligt avstånd så långt ifrån vägen 
som möjligt för att undvika påkörning och onödig 
nedsmutsning.

Undvik att sätta små fundament till skyltar i slänter och 
i diken, de står ostadigt.

Räcken Ja Nej Kommentar
Undvik färger som bleks (ex rött), använd gärna samma 
färger på flera konstruktionsdelar.

Använd helst räcken som inte rostar även om de skavs 
t.ex. galvaniserade räcken.

Tänk på framkomligheten runt viltstängsel, för att 
underlätta röjning.

Övervägt

Övervägt
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Checklista Del 2: Att tänka på i slutfasen av vägprojekteringen. 2007-06-01

Vägutformning

Vägens utformning Ja Nej Kommentar
Tänk på att skötsel och reparationsåtgärder inte får 
utföras på tungt trafikerade vägar vid rusningstrafik.

Använd gärna målade refuger istället för upphöjda. 

Vid utsatta platser är granitkantsten att föredra istället 
för betongkantsten. Kantsten av granit är dyrare än 
kantsten av betong men är hållbarare och klarar 
påkörningar betydligt bättre. 

Sidoområde Ja Nej Kommentar
Undvik att anlägga små och komplicerade planteringar 
eftersom trafikanterna ofta har svårt att uppfatta dem 
och med större planteringar och dylikt förbättras 
effektiviteten vid skötselarbeten.

Belagd väg Ja Nej Kommentar
Undvik att placera beläggningsskarvar i hjulspåren.

Olika material i körbanan kan ge upphov till slaghål 
vilket medför ökade drift- och underhållskostnader.

Brunnar och dyligt Ja Nej Kommentar
Konstruera ränndalar så att självrensning erhålls, för att 
undvika onödiga driftkostnader samt onödig köbildning 
vid skötselåtgärder.

Övervägt

Övervägt

Övervägt

Övervägt
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