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Sammanfattning 

 

Avvattningsanordningar vid vägbyggen tenderar att bli allt mer omfattande. Traditionell av-

vattning handlar i huvudsak om hur och var vatten skall ledas för att inte skada vägkonstruk-

tionen. På senare tid har man även börjat beakta de skadliga ämnen som vägdagvattnet för 

med sig ner i diket och vidare till recipienten. Detta har fört med sig att allt mer sofistikerade 

lösningar anläggs för att rena och ta hand om vägdagvattnet. Dessa lösningar kräver att av-

vattningshandlingarna håller en hög kvalitet, då en allt större del av den totala budgeten går 

till just avvattning. 

 

I detta examensarbete har motorvägsbygget mellan Slyte och Arboga studerats avseende vilka 

konsekvenser, främst ekonomiska, brister i avvattningshandlingarna medför. Samtliga kost-

nader som drabbar beställaren (kvalitetsbristkostnaden) har sammanställts och delats in i 

mängdökningar, felkostnader och kostnader för revidering och extra byggledning. Den största 

kostnadsökningen återfinns i mängdökningar och i felkostnader, kostnader som uppkommer 

av att projekterade lösningar inte fungerar och dyrare måste utföras. I vissa fall måste en re-

dan utförd lösning göras om.  

 

Illa placerade reningsmagasin och avsaknad av utloppsdiken har inneburit att kostnaderna för 

sprängningsarbetena i dessa ökat med nära 400 procent. Detta motsvarar nästan 30 procent av 

den totala kvalitetsbristkostnaden. 

 

Den totala kvalitetsbristkostnaden för avvattningen uppgår i projektet till 18,2 miljoner eller 

ca 3,5 procent av hela kontraktsumman. Den procentuella kostnadsökningen på avvattningen 

blir ofattbara 67 procent. 
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Summary 
 

The draining systems used in to-days modern road construction have become more complex 

and sophisticated. The main purpose of traditional draining is to protect the pavement struc-

ture from the action of water. In the past few years in Sweden, special attention has been giv-

en to the environmental impact of the surface water as it reaches the recipient by means of the 

road ditch. This has resulted in more sophisticated and expensive design solutions for the en-

tire draining system of the road construction project in order to collect and purify the surface 

water before it reaches the final recipient. The quality of draining system design and working 

drawings for these new solutions that are essential for entire project budget. 

 

This M.Sc. Thesis examines the consequences for the buyer, especially economic, when poor 

design work of the draining system is used in the tendering procedure for the construction of a 

motorway. The Thesis is a case study of the problems encountered during the construction 

stage of the E18/E20 motorway between Slyte and Arboga during 1997 and 1999. The sup-

plementary costs that affected the buyer are presented in this Thesis as increased quantities 

compared to the bill of quantities, defect cost, cost for the revision of drawings and extra cost 

for the buyers supervising engineers. Other costs were constructed solutions that did not work 

and new design and construction work had to be carried out. 

 

Detailing and placement of parts of the draining system such as purification basins and the 

lack of outlet ditches have increased the blasting works with almost 400 percent. This is al-

most 30 percent of the entire lack of quality cost. 

 

The total lack of quality cost for the entire draining system in the motorway project accounted 

for 18,2 million SEK or 3,5 percent of the entire contracted sum. The percentage increase for 

the draining system cost ended at an incredible 67 percent. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vägverket Region Mälardalen bygger nu motorväg mellan Örebro-Arboga. Den nya motorvä-

gen byggs i två etapper. 

 

 Örebro – Slyte 17 km 

 Slyte – Arboga 26 km 

 

 
Figur 1.1 Karta över den nya motorvägen mellan Örebro och Arboga. 

 

På avsnittet Örebro – Slyte byggs nuvarande E18/E20 om till motorväg, medan det mellan 

Slyte och Arboga byggs en helt ny väg som knyts till nuvarande E18 vid Gräsnäs, norr om 

Arboga. Kostnaden för hela projektet är ca 1 140 miljoner kronor. Avvattningsanordningarna 

blir stora i projektet då i stort sett allt vägdagvatten från vägen samlas upp i olika typer av 

fördröjningsmagasin innan det släpps ut i naturen.  

 

I anläggningsprojekt ställer avvattningshandlingarna ofta till problem. Bristande kvalitet på 

handlingarna leder inte sällan till att kostnaden för avvattningen ökar drastiskt mot den pro-

gnostiserade. Motorvägsbygget E18/20 är inget undantag. Bristerna är många och kostnaderna 

för avvattningen ökar. Detta är även något som Vägverkets internrevision pekar på i ett ”Be-

ställarprojekt” som utförts under 1998. Man har tittat närmare på förfrågningsunderlagen och 

där bland annat tittat speciellt på bygghandlingarnas kvalitet. ”Problem med bygghandlingar-

nas kvalitet har uppmärksammats under senare år av såväl VX
1
 som anlitade entreprenörer. 

Samtidigt har de formella kraven på kvalitetssäkring ökat. Konkurrenssättning och sättet att 

upphandla tjänsten kan vara bidragande orsaker till den uppkomna situationen. Tid för projek-

                                                           
1
 Vägverkets samtliga regioner 
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tering i fält har minimeras med följd att speciellt problem med ledningar och avvattning ac-

centuerats.” Citat ur Beställarprojektet daterad 1999-02-18, internrevisionen. Intresset för att 

se hur det förhåller sig i verkligheten är stor. Hur stora kvalitetsbristkostnader genererar bris-

terna i avvattningshandlingarna för i ett större vägbygge? 

1.2 Syfte, omfattning och avgränsning 

1.2.1 Syfte 

Att klarlägga vilka kostnader projekteringsfel i avvattningshandlingarna och ändrade förut-

sättningar på E18/20 Örebro-Arboga delen Slyte-Gräsnäs genererar, utreda orsaken och även 

komma med förslag hur man kan motverka att felen uppstår. Strävan finns också att examens-

arbetet blir en form av erfarenhetsåterföring där svaret ges på frågan; Vilka insatser skall be-

ställaren lägga ner för att minimera risken och hindra att avvattningshandlingarna i kom-

mande projekt blir lika undermåliga som vid detta motorvägsbygge? 

1.2.2 Omfattning 

Arbetet består av att: 

 

 Sammanställa och utreda konsekvenser och kostnader på grund av bristande avvattnings-

handlingar i projektet. 

 Medverka vid en kvalitetsrevision mot ansvarig konsult.  

1.2.3 Avgränsning 

För att begränsa arbetet och göra det hela greppbart har jag valt att inrikta mig på etapp Slyte-

Gräsnäs av motorvägsbygget. 

1.3 Disposition 

Kapitel ett i examensarbetet behandlar bakgrunden till arbetet samt dess syfte och omfattning. 

 

Andra kapitlet behandlar forskning och utveckling inom området. 

 

I kapitel tre presenteras metoden för examensarbetet. Vilka uppgifter som har samlats in och 

hur har de bearbetats. 

 

Fjärde kapitlet beskriver generellt hur avvattning och rening av vägdagvatten fungerar. 

 

Femte kapitlet beskriver vilka brister och kostnader avvattningshandlingarna i projektet gene-

rerat. 

 

Sjätte kapitlet handlar om vilka åtgärder som vidtagits för att under projektets gång försöka 

komma till rätta med bristerna i handlingarna. 

 

I kapitlet sju presenteras slutsatser och rekommendationer för framtida anläggningsprojekt. 

 

I åttonde kapitlet är referenser samlade. 
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2. Forskning inom ämnesområdet 

2.1 Tidigare 

Intresset för kvalitetsbristkostnader har på senare tid ökat drastiskt. Doktorand Karl-Olof Ny-

lén på Högskolan Gävle-Sandviken har forskat mycket inom ämnesområdet. I en rapport har 

han studerat tre olika projekt: 1: 7 km nybyggnad av dubbelspår för järnväg, 2: tre km ut-

byggnad av dubbelspår genom ett kuperat detaljplanelagt område och 3: en 90 meter lång 

efterspänd tre facks betongbro för dubbelspår. I dessa tre projekt har Karl-Olof tillsammans 

med fem medarbetare registrerat och sammanställt uppkomna felkostnader. 

  

I avhandlingen visar det sig att kvalitetsbristkostnaden i större anläggningsprojekt utgör ca 7-

12 % av upparbetad produktionskostnad. Vid husbyggnad står ca 20% av felen för 80 % av 

felkostnaden. Vid stora anläggningsarbeten står 10 % av felen för 90 % av kostnaderna. Det är 

således några få fel som svarar för de stora kostnaderna. Om man tittar på orsakerna till att fel 

uppkommer inom byggandet så ser man att 46 % av felen beror på tekniska projekteringsfel 

och 22 % beror på entreprenadutförande. 

Figur 2:1  Orsaker till fel inom byggandet. Källa: Karl-Olof Nylén 

 

2.2 Pågående forskning 

2.2.1 Kvalitet på geotekniska handlingar 

Statens geotekniska institut (SGI) ska som ett särskilt uppdrag från Kommunikationsdeparte-

mentet följa och värdera kvaliteten på ett urval av geotekniskt intressanta projekt. Syftet med 

detta är att möjliggöra en erfarenhetsåterföring som annars inte kommer till stånd. Erfarenhet-

erna skall dokumenteras och publiceras årligen. 
 

Under de senaste åren har konstaterats att kvalitetsnivån för geotekniska utredningar och 

handlingar varit bristfällig i en del objekt. Effekterna av bristfälliga utredningar visar sig ofta 

först efter flera år i form av sättningsskador eller förorening av mark och grundvatten. Detta 

leder till omfattande reparations- och underhållskostnader under lång tid. Det kan vara svårt 

för beställare att kontrollera kvaliteten av ett utfört arbete. SGI har därför påbörjat en satsning 

på kvalitetsvärdering inom det geotekniska området, även detta sker på uppdrag av kommuni-

Orsaker till fel i byggandet

46%

22%

15%

8%
5% 4% Tekniska projekteringsfel

Entreprenadutförande

Materiel

Fel i förvaltning

"För snabbt utförande"

Andra orsaker
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kationsdepartementet. I SGI:s regleringsbrev från departementet anges att: 

 

”SGI skall följa upp och värdera kvaliteten på ett urval av geotekniskt intressanta projekt för 

att därigenom möjliggöra en erfarenhetsåterföring som annars inte kommer till stånd. Erfa-

renheterna skall dokumenteras och publiceras årligen och ligga till grund för institutets prio-

riteringar inom forskningen” 

  

Insatsen planeras pågå under minst 3 år. 

 

SGI har tagit fram en struktur- och innehållsbeskrivning för insatsområdet under 1997. Tre 

nyckelfaktorer framstår i denna, nämligen: 

• kvalitet i utredningar 

• kompetens 

• kvalitetssystem/ kvalitetsstyrande dokument. 

 

Sedan 1998 pågår utvärdering av ett antal utvalda objekt utifrån kvalitetssynpunkt. Teknik, 

metoder och utförande kommer att värderas med särskild vikt på frågor om kompetens och 

kvalitetssystem. Arbetet utförs i nära samarbete med andra aktörer på marknaden, bland annat 

Vägverket och Banverket.  

 

Förväntad nytta 

Att arbeta med rätt kvalitet minskar samhällets kostnader för fel och brister i mark- och 

grundläggningsarbeten. Avsikten med insatsen är att ge stöd till olika aktörer på marknaden. 

Värderingsarbetet kommer också att identifiera behov av FoU-insatser och kunskapsför-

medling inom det geotekniska området. Den insats som SGI genomför bedöms vara samhälls-

ekonomiskt lönsam genom kostnadsbesparingar. Den innebär också att kvaliteten förbätt-

ras/anpassas för geotekniska tjänster samt mark- och grundläggningsarbeten. 
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3. Metod 

Detta kapitel beskriver vilken metod som används vid informationsinsamlingen om fel och 

deras kostnader vid E18/E20 Slyte - Gräsnäs. Kapitel 2 och 4 bygger på litteraturstudier. 

3.1 Vad som registrerats 

De kostnader som drabbar beställaren har registrerats. Däremot har inte kostnader på grund av 

felaktigt utfört arbete registrerats. Dessa står entreprenören själv för och ingår ej i detta pro-

jekt. De kostnader som drabbar beställaren har jag valt att kalla kvalitetsbristkostnader och de 

kan delas upp i mängdförändringar, felkostnader och övriga kostnader. 

3.1.1 Mängdförändringar. 

Hela jobbet är beställt efter en prissatt mängdförteckning (MF). MF består av konton för de 

mängder som kommer att bli aktuella för projektet. Projektören har beräknat och uppskattat 

kvantiteter för varje konto, sedan har entreprenören satt ett a´-pris för var och ett av dem. 

Summeringen (mängd multiplicerat med a´-pris för samtliga konton) blir sedan kontraktsum-

man. Hur denna summa stämmer i slutet beror på hur de ursprungliga kvantiteterna stämmer 

med det verkliga utfallet. Slutsumman påverkas också av om samtliga kvantiteter är med från 

början. De ändringar av mängderna som uppstått har jag registrerat. 

3.1.2 Övriga kostnader 

I övriga kostnader har kostnader för granskning av handlingar, framtagande utav revideringar 

och extra byggledning registrerats.  

3.1.3 Felkostnader. 

I detta examensarbete används denna definition av felkostnader: 

”Kostnader som uppkommer av att projekterade lösningar inte fungerar och en dyrare lösning 

måste utföras. I vissa fall måste en redan utförd lösning göras om.”  

 

För att försöka hitta orsaken till vad felkostnaderna beror på, har jag delat in dem i följande 

kategorier: ej på plats, samordningsmiss, okunskap – stress samt nya förutsättningar. Jag defi-

nierar kategorierna så här:  

 

Ej på plats 

Projektören har inte varit och undersökt på plats i ”verkligheten” i tillräcklig utsträckning. 

Kategorin inkluderar även bristande kontakt med markägare. 

 

Samordningsmiss 

Fel som beror på att den som varit samordningsansvarig för projekteringen borde ha sett att 

olika projekterade lösningar inte överensstämmer med varandra. Personer med olika special-

kompetenser har arbetat inom sitt speciella område utan att ta hänsyn till att ”deras” lösningar 

inte fungerar tillsammans med andra experters lösningar. 

 

Okunskap – stress? 

Fel som troligen uppstått på grund av stress. I annat fall är okunskapen stor! 

 

Nya förutsättningar 

Fel som beror på att förutsättningarna i byggskedet har förändrats jämfört med vad som gällde 

i projekteringsskedet. 

 



 

 

6 

Mängdförändringar Övriga kostnader
• Revideringskostnader

• Byggledningskostnader
Felkostnader
• Ej på plats

• Samordningsmiss

• Okunskap - stress

• Nya förutsättningar

 

Figur 3.1 Kvalitetsbristkostnadens uppdelning. 

 

3.2 Metod för uppföljning 

Uppföljningen har framförallt skett genom att projektet följts på plats i drygt 2 år av beställa-

ren. Jag har arbetat som miljö- och kvalitetssamordnare för projektet och ingått i vägverkets 

byggledning. Underlag till min rapport har även samlats in genom kontakter med personer 

inom och utom Vägverket. 

 

Kostnaderna har följts upp genom granskning av fakturor och tilläggsarbeten. För att kunna 

granska handlingar och sätta mig in i problematiken har jag varit tvungen att skaffa mig 

ganska stora kunskaper inom avvattningsområdet. Detta har skett dels genom litteraturstudier 

men framförallt genom att lyssna och lära av mina kollegor. För att försöka åtgärda och för-

bättra avvattningsprojekteringen inför kommande projekt har vi i projektledningen genomfört 

en kvalitetsrevision (kapitel 6, åtgärder) av berörda konsulter. Inför detta har jag utbildat mig 

till kvalitetsrevisor.  
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3.3 Felkällor 

De mängdförändringar som jag registrerat sorteras inte in under någon kategori så som fel-

kostnaderna gör eftersom de i huvudsak handlar om rena regleringar på grund av ökade 

mängder. Vissa mängdförändringar är dock en typ av felkostnad. Felkostnaderna har registre-

rats genom att jag ingående granskat tilläggsfakturor, men trots detta är det troligt att jag 

missat vissa kostnader som borde ha kommit med i denna rapport.  

 

Vid indelningen av felkostnaderna i kategorier har varje problem endast placerats i en kate-

gori, fast de kan ha platsat i flera. I vissa fall har det varit svårt att avgöra till vilken kategori 

ett visst problem hör och i tveksamma fall har jag tagit hjälp av mina arbetskamrater.  

 

Ytterligare en felkälla är att när denna rapport skrivs återstår en hel del av projektet. Därmed 

kan ytterligare kostnader uppkomma trots att de arbeten som direkt berör avvattningsområdet 

i huvudsak är avklarade. 

  

Jag vill också poängtera att i felkostnaderna finns det med både rena extra kostnader och 

kostnader som till större del skulle ha uppkommit även om handlingarna varit korrekta från 

början. Den senare kostnaden innebär att det blir svårare att kostnadsuppskatta och styra job-

bet samt att de arbeten som kan placeras i den kategorin ofta hamnar som tilläggsarbeten vilka 

alltid blir dyrare för beställaren än om de hade varit med i kontraktshandlingarna från början. 

I denna redogörelse skiljer jag inte på dessa kostnader. 
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4. Avvattning 

4.1 Allmänt 

Traditionell avvattning vid ett vägbygge handlar i huvudsak om hur och vart vattnet ska ledas 

för att inte skada vägkonstruktionen. Avvattningen innebär också åtgärder för att inte åker- 

och skogsmarker blir översvämmade. På senare år har man även börjat beakta de skadliga 

ämnen som rinner från vägbanan ner i vägdiket och vidare till recipienten. Föroreningsbelast-

ningen på sjöar och vattendrag kan bli stor och den allvarligaste konsekvensen av detta är om 

grundvattnet skadas eller att en liten sjö med låg naturlig vattenomsättning förorenas.  

 

Regn som hamnar på hårdgjorda ytor kallas dagvatten, eftersom allt vatten rinner av i dagen 

(på ytan). Dagvatten från vägar kallas således vägdagvatten. Vägdagvatten har olika samman-

sättning beroende på en rad olika faktorer, exempelvis trafikintensitet samt intensitet och var-

aktighet på regnet. Föroreningarna kommer från bilavgaser, drivmedel, smörjmedel, underhåll 

av vägen, fordonslast, däckslitage, vägbeläggning och fordonskorrosion. Kraven på att väg-

dagvattnet ska tas omhand och renas innan det släpps vidare har skärpts på senare tid.  

 

 
 

Figur 4.1 Däckrester från bildäck är mycket giftiga. Om man tar några fiskar och ett bil-

däck och lägger dem tillsammans i ett badkar, dör fiskarna inom någon dag.  

4.2 Vägdagvattnets sammansättning 

Vägdagvatten kan innehålla en mängd olika förereningar. De viktigaste kategorierna är sus-

penderat material, syrgasförbrukande ämnen, näringsämnen, tungmetaller, organiska före-

ningar/petroleumprodukter och mikroorganismer. Vid kemisk halkbekämpning, det vill säga 

saltning, tillkommer även natrium (Na) och klor (Cl). Källorna till föroreningarna är många, 

två av de största är:  

 motorfordon (avgas utsläpp, däcknötning, nedslitning, korrosion, läckage av petroleum-

produkter) 

 halkbekämpningsmedel (NaCl), vägslitagepartiklar, utlakning av vägbyggnadsmaterial 

samt olyckor med farligt gods (kemikalier och petroleumprodukter) 
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Beståndsdel Källa 

Fast material Vägslitage, fordon, atmosfär, underhåll, halkbekämpning. 

Bly Bensin (utsläpp av avgaser och läckage/spill), däckslitage 

(blyoxid), smörjolja och fett, rostskyddsfärg 

Zink Däckslitage, olja, fett 

Kadmium Däckslitage, bekämpningsmedel från jordbruk 

Koppar Rörliga motordelar, bromsbeläggsslitage, bekämpnings-

medel från jordbruk. 

Krom Förkromade metalldelar, bromsbeläggningsslitage, be-

kämpningsmedel från jordbruk 

Nickel Diesel/bensin, smörjolja, bromsbeläggningsslitage, asfalt-

beläggning. 

Järn Korrosion, Räcken, rörliga motordelar, järnhaltiga jordar. 

Mangan Rörliga motordelar, manganhaltiga jordar 

Brom Avgaser, halkbekämpningsmedel 

Cyanid Halkbekämpningsmedel 

Klorid Halkbekämpningsmedel 

Sulfat Diesel/bensin, halkbekämpningsmedel, surt regn 

Kolväten Smörjolja och fett, diesel/bensin, kylvätskor, hydraulolja, 

asfaltbeläggning. 

Gummi Däckslitage 

Bakterier Avfall, fågel- och djurfekalier 

 

Tabell 4.1  Beståndsdelar i vägdagvatten samt primära källor (Ellis och Revitt 1991) 

 

Experiment har visat att redan mycket små mängder bly, som är en vanlig förorening i väg-

dagvatten, ändrar fiskarnas beteende när de söker föda. (Persson et al 1990). Detta exempel 

visar hur angeläget det är att minska föroreningarna i det vägdagvatten som släpps vidare ut i 

naturen. 

 

Föroreningshalterna i vägdagvatten varierar med årstiden. Under vintern ökar halterna exem-

pelvis genom ökad användning av choke och dubbdäck. Även regnintensiteten påverkar hal-

terna av föroreningar, regn med hög intensitet ger högre föroreningshalter än regn med låg 

intensitet. På engelska talar man även om en ”first flush” -effekt vilket innebär att halterna i 

början av avrinningen är flera gånger högre än i slutet. I snö samlas föroreningar och vid snö-

smältning kan mycket förhöjda halter uppmätas. Nedan följer en kortfattad redogörelse för de 

olika föroreningarnas egenskaper. 

4.2.1 Suspenderat material (SS) 

SS (suspended solids) fungerar som ”bärare” av ett flertal av de övriga föroreningarna som 

beskrivs nedan. SS är både oorganiska och organiska partiklar som finns i uppslammad (sus-

penderad) form i vägdagvatten. Partiklarna härstammar vanligen från däck samt erosion från 

vägen och dess diken. Avskiljning av suspenderat material sker genom sedimentation i bas-

sänger eller genom filtrering/fastläggning i något poröst material (till exempel sand). 

4.2.2 Bakterier 

Inom denna kategori återfinns fekala och koliforma bakterier liksom andra patogener. De van-

ligaste källorna är djur och människor. Bakterier förekommer endast i områden med kreatur 
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och i städer där hundfekalier kan påverka dagvattenkvalitén. Bakterier avskiljs genom filtre-

ring/absorption och sedimentation. 

4.2.3 Näringsämnen 

Växtnäringsämnena kväve och fosfor kan orsaka övergödning i vatten om koncentrationen 

blir för hög. I vägdagvatten är det främst kvävekoncentrationen som kan bli för hög. I en våt-

mark finns förutsättningar för att fånga upp näringsämnena – alltså är problemen mindre där.  

4.2.4 Biologiskt nedbrytbara ämnen. 

Hit räknas fekalier, gräsklipp, bensin, diesel och smörjoljor. Den naturliga nedbrytningen av 

diesel och smörjoljor är dock i de flesta fall mycket långsam. Ett vattens innehåll av nedbryt-

bara ämnen mäts med BOD (biologisk syreförbrukning).  

4.2.5 Organiska kemikalier 

Källorna till dessa föroreningar är bränsle, målarfärg, avfettningsmedel, lösningsmedel, be-

kämpningsmedel med mera. Tidigare har bekämpningsmedel använts i vissa fall för att för-

hindra allt för stor växtlighet längs vägarna. Sedimentation eller filtrering/fastläggning i fram-

förallt organiskt material som humus/torv är bästa reningssättet för organiska kemikalier. 

4.2.6 Tungmetaller 

Trafiken svarar för en betydande spridning av tungmetaller. Bly är den metall som är mest 

omdebatterad. Tidigare förorsakade trafiken den största delen av blyutsläppen, men på senare 

år har en stor nedgång märkts tack vare den blyfria bensinen. Tungmetaller kan inte brytas 

ned utan de kommer att bestå för evigt. Bekämpningsmetoden blir därför att förhindra sprid-

ning och det kan ske genom att fastlägga dem till jord. Då den största delen av tungmetallerna 

är partikelburna är sedimentation effektivt. 

4.2.7 Halkbekämpningsmedel 

Vägsalt löses upp av regn och smältvatten och rinner ut på slänter och ner i diken där dagvatt-

net till största del infiltreras. Vägsaltets klorider är lättlösliga och följer med markvattnet i 

rörelse ned mot grundvattnet. Natriumjonen kan till viss del fastläggas temporärt medan klo-

ridjonen rör sig lättare genom marken. Det enda man kan göra är att späda ut kloriden vilket 

minskar koncentrationen men inte mängden. 

4.3 Rening av vägdagvatten 

Om man ser tillbaka har hanteringen av vägdagvatten koncentrerades insatserna på mängden 

vatten, men på senare tid har man även börjat beakta kvaliteten. Sedan länge har man använt 

fördröjnings- och utjämningsmagasin för flödesutjämning, men först på senare tid har man 

börjat beakta möjligheten att förbättra vattenkvalitén genom biokemiska processer och sedi-

mentering i magasinen. 

 

Vägverket bedömer att följande metoder för dagvattenrening är lämpliga: Vegetativa metoder 

(gräsbevuxet dike och annan översilningsyta), damm och infiltrationsanläggning, oljeavskil-

jare och anlagd våtmark. Dessa åtgärder kan användas ensamma eller i kombination. Där ris-

ken för oljeförorening är speciellt stor bör man tillämpa oljeavskiljning i kombination med 

den aktuella reningsmetoden, exempelvis en damm. Oljeavskiljare anläggs då som ett första 

reningssteg. Principen för oljeavskiljare bygger på att oljan är lättare än vatten och därför läg-

ger sig ovanpå. 
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4.3.1 Vegetativa metoder 

Ett gräsbevuxet dike förhindrar erosion, ökar sedimenteringen och binder suspenderat materi-

al. För att reningsfunktionen ska fungera måste diket vara minst 60 meter långt och utformas 

antingen trapetsformat eller paraboliskt. (se figur 4.2). Översilningsytor innebär att vattnet 

leds över gräsbevuxna ytor som filtrerar bort föroreningar och ökar sedimentationen. Dessa 

metoder har dock inte någon flödesutjämnande funktion. 

 

 
Figur 4.2  Jämförelse av traditionellt dike och vegetationsdike. 

 

4.3.2 Damm 

I våta dammar, där det ständigt finns vatten, sker rening av vägdagvattnet främst genom se-

dimentering. Dammarna kan även användas som flödesutjämnande. (se figur 4.3) 

 

 
Figur 4.3 principskiss på våt sedimenteringsdamm. 
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4.3.3 Infiltrationsanläggning 

Infiltrationsanläggningar är anläggningar där dagvattnet lagras temporärt för infiltration i 

marken. (se figur 4.4) Vid dessa dammar måste man kontrollera grundvattenkvaliteten ef-

tersom reningen sker i själva marken. 

 

 

 
Figur 4.4 principskiss på infiltrationsanläggning. 

 

4.3.4 Våtmark 

Våtmark är ett samlingsnamn för marker som står under ständig påverkan av grundvatten eller 

ytvatten och som har utvecklat en flora och fauna som är anpassad till riklig tillgång på vatten, 

exempelvis kärr och mossar. Våtmarker fungerar som biologiska filter i naturen där tungme-

taller och organiska ämnen fastnar i våtmarken och kan fastläggas i torven. 
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4.4 E18/E20 Örebro - Arboga 

 

De metoder som används för vägdagvattenhantering på motorvägen mellan Örebro och Ar-

boga är våta dammar för dels sedimentation, dels fördröjning. Vissa dammar förses med ol-

jeavskiljare. 

 

 
 

Figur 4.5  Våt damm försedd med oljeavskiljare. E18/20 Foto: Vägverket, Augusti 1999 

 

Befintliga vattendrag (bäckar, åar) leds genom vägområdet och skyddas från vägdagvattnet. 

På en ca 100 meter lång sträcka skyddas en grusås (Urvallaåsen), som är ett tillrinningsom-

råde för en vattentäkt till samhället Götlunda, av en tät plastmatta (HDPE). HDPE-mattan 

läggs i mittremsan och ytterslänter och skyddar därigenom grundvattnet i åsen från att förstö-

ras om en olycka med farligt gods skulle inträffa. 
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5. Kvalitetsbrister och kostnader på avvattningen 

5.1 Allmänt 

Projektet E18/E20 Örebro – Arboga (delen Slyte-Gräsnäs) är upphandlat som en utförande-

entreprenad. Kontraktsumman för projektet är 514,5 miljoner och av denna summa svarar 

avvattningen för cirka 27,4 miljoner kronor. Kontraktssumman kommer man fram till genom 

att antal anbudsgivare prissätter mängdförteckningen (MF) för projektet. Fem företag lade 

anbud på detta projekt. Anbuden utvärderades sedan och den entreprenör som hade det för-

delaktigaste anbudet antog Vägverket som entreprenör. 

 I Vägverkets budget finns förutom kontraktsumman pengar avsatta för bland annat marklösen 

(ca 30 miljoner), arkeologi (ca 30 miljoner), tilläggsarbeten och åtgärder på befintligt vägnät. 

Totalt är budgeten i detta projekt på 640 miljoner. 
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Figur 5.1 Diagram över kostnadsfördelning av kontraktssumman enligt ursprunglig MF 

 

Senare i kapitlet redovisas hur kostnadsbilden jämfört med ursprunglig MF blev. 

 

5.2 Handlingar – ritningar och beskrivningar 

Konsult A har upprättat bygghandlingen och fungerat som generalkonsult. Som underkonsult 

har de anlitat Konsult B, C och D. 

Konsult B

Avvattning mm

Konsult C

Geoteknik

Konsult D

Pumpstationer

Konsult A

Generalkonsult

 
Figur 5.2 Organisationsschema för framtagande av bygghandlingar. 

 

Konsult B har upprättat avvattningshandlingarna i detta projekt. Handlingarna består av av-

vattningsplaner, ledningsprofiler, trumsektioner, magasinsritningar och tekniska beskrivning-

ar. Vid upprepade tillfällen har det visat sig att ritningarna inte överensstämmer med varandra, 
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bland annat innehåller de motstridande uppgifter på nivåer och plushöjder. Det finns även 

exempel på rent omöjliga lösningar till exempel kan nämnas fall där 300 ska huggas in i en 

225 ledning. Magasinen är i många fall utformade att de tar onödigt mycket mark i anspråk 

och skapar framtida ogräsytor.  

 

Då bristerna i handlingarna varit stora har följaktligen revideringarna blivit många, de flesta 

ritningarna har reviderats flera gånger och i några fall upp till fem gånger. Revideringsmoln 

och revideringsbeteckningar och förklaringar saknas på många ritningar. De många revide-

ringarna har också lett till att man i vissa fall gått in och ändrat på sådant som redan är utfört 

enligt en tidigare version av ritningen. 

5.2.1 Digital hantering av ritningar 

I detta projekt svarar entreprenören för att upprätta relationshandlingar, vilket innebär att kon-

sulterna skall leverera en digital omgång av revideringarna samtidigt med papperskopian. Den 

digitala versionen har i många fall kommit flera veckor efter att pappersversionen levererats. 

 

Vid flera tillfällen stämmer dessutom inte den digitala versionen överens med pappersvarian-

ten. Detta ställer till problem för entreprenören, dels vid nyttjande av ritningarna - vilken är 

rätt?, dels när de skall upprätta relationshandlingarna. 

5.2.2 Entreprenörens erfarenhetsrapporter 

I sitt kvalitetssystem använder entreprenören erfarenhetsrapporter där de dokumenterar för-

bättringsförslag, avvikelser, störningar och kundklagomål. En mycket stor andel av erfaren-

hetsrapporterna berör brister i avvattningsritningarna. 

 

Erfarenhetsrapporter
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Figur 5.3  Sammanställning av erfarenhetsrapporter från entreprenören. 

 

I diagrammet ovan redovisas totalt 165 stycken erfarenhetsrapporter. Två kategorier domine-

rar, nämligen material leverans och ritningar. Kategori materialleverans domineras i sin tur av 

interna störningar på armeringsleveranser till broar. Entreprenören har haft stora problem med 

den på marknaden relativt nya grossisten som har levererat armeringen. 

 

De största antalet erfarenhetsrapporter faller inom kategorin ritningar. Rapporterna är skrivna 

av olika rapportörer och uppenbarligen använder man rapporterna på olika sätt. Någon skriver 

en avvikelse per område som innehåller felaktighet medan en annan skriver en avvikelse per 
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ledning som visat sig vara felaktig. Det exakta antalet rapporter avseende avvattning är där-

med inte det mest intressanta utan vad rapporterna innehåller är det centrala. Antalet ger dock 

en fingervisning var problemen ligger. Ett exempel på en representativ erfarenhetsrapport 

bifogas examensarbetet. Om man tittar närmare på kategori ritningar kan man konstatera att 

den näst intill uteslutande innehåller avvattningsproblem.  

 

5.3 Felkostnader 

5.3.1 Sammanställning 

Felkostnaderna redovisas så långt som möjligt i ordning efter längdmätningen i projektet (pro-

jektet börjar i sektion 17/800 och slutar vid 43/800). En kort förklaring, aktuell felkostnad och 

kategoritillhörighet anges till varje problem. I kapitel 3 Metodbeskrivning beskrivs tillväga-

gångssättet mer utförligt. 

 

17/820 Pumpstation Slytebotorp  

Från början var det tänkt att vägen under E18/20 i Slytebotorp skulle vara avstängd under de 

perioder som vattennivåerna var höga. Efter påtryckningar från en vägsamfällighet beslutades 

dock att en pumpstation skulle installeras.  

 

Kostnad: 200 000 kr 

Kategori: ändrade förutsättningar 

 

19/400 Vatten stående 

Arbetena utfördes enligt handlingarna, men trots detta samlas vatten i terrängen. en ramp 

grävdes upp i två steg och en 400-trumma placeras i rampen. 

Resultatet blev att 50 vattenskadade träd fick tas ned. 

 

Kostnad: 201 500 kr 

Kategori: okunskap - stress 

 

Mellan ramp 2 och motorväg i Slyte trafikplats 

Vatten blev stående i terrängen vilket resulterade i att träd måste fällas och området fyllas 

upp. 

 

Kostnad: 15 000 kr 

Kategori: okunskap - stress 

 

20/100 Avvattningsproblem 

Avvattningsproblematiken hade ej lösts av konsulten, problemet löstes på plats genom att 

området fylldes upp och ett dike anlades. 

 

Kostnad: 32 800 

Kategori: okunskap - stress 

 

21/150 Vatten stående under bro  

Vatten blev stående under bro T913. Detta föranledde problem med cellplasten under bron. 

Vattennivån var 60 cm högre än tillåtet. Åtgärden blev att lägga trumma på en lägre nivå samt 

att fördjupa ett gammalt utloppsdike (berg sprängt). Dessutom fälldes cirka 30 träd. 
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Kostnad ca 290 000 kr.  

Kategori: okunskap - stress 

 

22/300 Slänt vid magasin  

Ytterslänten utfördes enligt ritningarna för huvudvägen. När sedan magasinet skulle anläggas 

visade det sig att dessa ritningar hade en annan släntlutning för att få plats med magasinet. 

Slänten fick göras om och eftersom släntlutningen blev brantare än 1:6 måste ca 80 meter 

räcke sättas upp. 

 

Kostnad 28 700 kr. (exklusive kostnaden för räcket som hamnar i MF.) 

Kategori: samordningsmiss 

 

Dike 23/400-23/600 

Diket dåligt projekterat vilket resulterade i att ett flertal träd måste fällas. Schakten fick också 

göras djupare och ytterligare bergssprängning behövdes. Problemet åtgärdades genom att 

stenfyllt dike anlades i motorvägens södra dike genom djupsprängning. Kontakt hade ej tagits 

med markägaren. 

 

Kostnad: 15 000 kr (exklusive 34 000 kr för ledning 225 som hamnar i MF.) 

Kategori: ej på plats 

 

24/080 Trummor båda sidor  

Höjderna var inte anpassade till profilen på en strövstig. Profilen på strövstigen måste höjas. 

Problemet upptäcktes i tid och utförandekostnaden kan sägas bli den samma som tidigare. 

 

Kostnad: ---- 

Kategori: ej på plats 

 

24/130 Schakt för utloppsdike vid trumma  

Utlopp saknades och ett 300 meter långt dike måste grävas. 

 

Kostnad: ca 130 000 kr 

Kategori: ej på plats 

 

24/900 Vattensamling  

Vatten blev stående i terrängen på norra sidan av vägen och utloppsdike saknades. Ett bank-

dike på 180 meter måste byggas. 

 

Kostnad: 10 000 kr 

Kategori: okunskap – stress 

 

24/900-25/250 Södra sidan  

Vägdagvattnet släpptes rakt ut i terrängen. Magasin, utloppsdike och bankdike måste anläg-

gas. 

 

Kostnad: 52 000 kr 

Kategori: okunskap - stress 
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25/200 Vattensamling  

Vattensamling, ett skogsdike på 60 meter måste byggas.  

 

Kostnad 5000 kr 

Kategori: okunskap - stress 

 

25/900 Magasin  

En serviceväg för Banverket missades. Magasinet måste flyttas norrut vilket ledde till mer 

avverkning samt att serviceväg till magasinet måste anläggas. 

 

Kostnad: 10 000 kr 

Kategori: ej på plats 

 

26/540 Åkerdränering avskuren  

En åkerdränering kapades utan att lösning för tillvaratagande av vattnet ordnats. Brunnar och 

dränering måste anläggas. 

 

Kostnad 100 000 kr 

Kategori: Ej på plats 

 

28/000 Dagvattenledning  

Intagsledning D300 var för hög. Den redan lagda ledningen var tvungen att läggas om och 

sänkas på en 30 meter lång sträcka. Ytterligare cirka 70 meter ny ledning 225 måste läggas. 

 

Kostnad: 40 000 kronor (exklusive kostnad för ledning, cirka 30 000 kr, som mängdregleras) 

Kategori: okunskap - stress 

 

33/220 Trumma  

Befintlig trumma var cirka 4,5 meter för kort på nerströmssidan. Trumman måste förlängas 

med två nya rör. Trumman borde ha varit inmätt. Befintliga brunnar fanns ej med på ritningar. 

 

Kostnad 10 000 kr 

Kategori: ej på plats 

 

35/140 Höjdfel. 

Projektering med felaktig höjdsättning. En järnvägsbro över den blivande motorvägen bygg-

des klar i samband med att Mälarbanan byggdes. Bottenplattor för bron samt trumma genom 

banvallen låg för högt. Projektören för Mälarbanan har troligtvis blandat ihop olika höjdsy-

stem. 

 

För att utloppsledning ska fungera måste ca 70 meter lagd 400 ledning rivas och läggas om. 

Redan satt brunn 400 skrotas och ersätts med 1000 brunn. Genom att bottenplattorna var 

för höga måste en ny och dyrare lösning för avvattningen göras. 

 

Kostnad: 10 000 kr (exklusive ca 80 000 kr som kommer med i Mängdförteckningen.) 

Kategori: Samordning 
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41/500 Ledningar vid bro U913  

Ledningar var projekterade att korsa bottenplattan på bron. Två nya brunnar blev åtgärden. 

 

Kostnad: 30 000 kr 

Kategori: samordning 

 

Ledning 37/800 

Dagvattenledning för Arboga kommun som korsar motorvägen. Ledning var projekterad att 

placeras på mycket dålig mark. Problemet avhjälptes genom att ledningen flyttades 20 m där 

markförhållandena var bättre (fast botten). 

 

Kostnad: 125 000 kr. 

Kategori: samordningsmiss 

 

Sätra 38/400 – 39/200  

Den projekterade lösningen skulle efter rening och fördröjning släppa ut vägdagvattnet i bön-

dernas ledningssystem. Markägarna norr om motorvägen ansåg dock att deras ledning-

ar/åkerdräneringar ej skulle kombineras med vägdagvatten. Då detta ansågs förhindra för 

framtida kravodlingar på åkermarken. Åtgärden blev att en helt ny lösning för avvattningen 

arbetades fram. Denna lösning innebär att vägdagvattnet är helt separerat från markägarnas 

ledningssystem. 950 meter PVC ledning (inkl. 12 brunnar) måste läggas väster om Sätra tra-

fikplats. Öster om trafikplatsen måste 4 special brunnar som redan var satta skrotas. Brunnar-

na kostade ca 50 000 kr styck, kostnaderna för dem kommer med i mängdförteckningen. 100 

meter 400 betongledning och 450 meter dikning måste göras. 

Delkostnad: ca 710 000 kr 

 

Vid Sätra trafikplats ska Arboga kommun exploatera områden i anslutning till trafikplatsen. 

För att leda bort vattnet öster och väster om trafikplatsen samt från kommunens etablerings-

område måste en utloppsledning på ca 1,8 km anläggas. 

Delkostnad: 1 550 000 kr. Arboga kommun står för en del av denna kostnad. 

 

I en uppgörelse med Arboga kommun ingår att Vägverket ska stå för arbetskostnaden för 

skyddsledningar genom motorvägsområdet.  

Delkostnad: ca 600 000 kr 

 

Kostnad: ca 2 300 000 kr  

Kategori: nya förutsättningar 

 

41/500 Utlopp pumpstation  

För dåligt fall på utloppsdike, endast 11 cm på 270 meter. Följden blev att ett nytt dike måste 

anläggas. 

 

Kostnad: 120 000 kr 

Kategori: okunskap - stress 
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43/300 Magasin och pumpstation  

Magasin: Avlastningsplanen för vägen kolliderar med magasinet. Problemet åtgärdades ge-

nom att magasinet får en annan utformning och flyttas. En ny serviceväg måste också anläg-

gas. Pumpstation: Allt blev fel, pumpstation måste förankras. Avvattningshandlingar gjordes 

innan geoteknikhandlingar var klara. 

 

Delkostnader: Spont för pumpstation: 635 000 kr, pågjutning: 7 325 kr, frakt, ombyggnad, 

tryckrör och pumphjul: 118 000 kr, montering: 2000 kr. 

 

Kostnad: 750 000 kr 

Kategori: Samordningsmiss 
 

5.3.2 Felkostnad 

Summan av ovanstående felkostnader blir 4 475 000 kr fördelat på 22 ställen. Kategorin 

okunskap – stress är det flest av hela nio stycken. Denna kategori svarar dock inte för de 

största kostnaderna. Fördelningen av felkostnaderna följer av diagram nedan. (Figur 5.4) 

Felkostnadernas fördelning

2 (9%)

5 (23%)

6 (27%)

9 (41%)
Nya förutsättningar

Samordningsmiss

Ej på plats

Okunskap - stress

 
Figur 5.4 Diagram som visar kategoriindelning av felkostnaderna mätt i antal 

 

Nya förutsättningar svarar för 56 % av kostnaden och det beror på den mycket omfattande 

lösningen vid Sätra som kostar ca 2,3 miljoner (eller dryga 51 % av hela felkostnaden).  

 

 Fördelningen av felkostnaden framgår av diagram (figur 5.5) på nästa sida. 
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Figur 5.5 Diagram över felkostnaderna för respektive kategori. 

 

5.4 Mängdförteckningen, MF 

Vissa av mängderna har ökat jämfört med den ursprungliga mängdförteckningen. En del av 

dessa mängdökningar beror på fel som jag tar upp nedan och andra ökningar beror på att den 

ursprungliga mängden varit felaktig. Även felkostnaderna ovan resulterar ofta även i mängder 

som belastar MF. Konton har också tillkommit under projektets gång. Den kalkylerade kost-

naden för avvattningsdelen i projektet var som redan redovisats 27,39 miljoner kronor men 

verklig kostnad uppskattas till 38,92 miljoner. Detta ger en ökning på 11,53 miljoner eller ca 

42 procent.  

5.4.1 Fel som orsakat mängdökningar.  

Magasin Slyte 18/500  

Magasin placerade i berg. Detta leder till bergsprängning i stor skala och bergsprängning i 

magasin klassas som ledningsberg vilket ger ett högt a´-pris. Grundundersökning har ej skett 

på områden där magasin skall läggas. Redovisad kostnad är den kostnad som man hade kun-

nat spara om en riktig grundundersökning hade gjorts. Magasinen skulle med fördel kunnat 

placerats på andra sidan vägen. 

 

Kostnad: ca 950 000 kr 

Kategori: Ej på plats 

 

Trumma 22/530  

Trumma 800 sänkt och förlängd ca 12 meter för att få ut vattnet uppströms. 

 

Kostnad: 18 600 kr 

Kategori: okunskap – stress 
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Åkerdränering avskuren 25/940  

Åkerdränering kapad utan att lösning för tillvaratagande av vattnet ordnat. Ca 65 meter 150 

ledning och brunn 400 anläggs.  

 

Kostnad: 30 000 kr 

Kategori: okunskap - stress 

 

Magasin 26/360 

Fel höjder och dimensioner angivna på befintliga ledningar (utlopp). Fel höjder på planrit-

ningen för magasinet. Det blev omöjligt att avvattna bankdike. Området omprojekterades to-

talt och trumläget flyttat. Trumman var placerad i absolut sämsta läget. Mycket extra utred-

ningsjobb för byggledning och entreprenör. 

 

Kostnad: 12 000 kr 

Kategori: okunskap - stress 

 

Magasin 35/100  

Serviceväg för framtida skötsel saknas till magasin. 

 

Kostnad: uppgift saknas 

Kategori: okunskap - stress 

 

Ledning 36/580  

På söder sida om vägen skall ett bankdike passera en bro. Brokonorna fyller dock igen bank-

diket. En ca 40 meter lång 300 ledning måste läggas genom konorna. 

 

Kostnad: 20 000 kr 

Kategori: samordningsmiss 

 

Väg 574 Medåkersvägen sektion 0/730 

Befintlig korsande ledning ej beaktad och en ny ledning 500 med tillhörande grundlägg-

ning, på grund av markens låga bärighet, och två 1000 brunnar måste anläggas.  

 

Kostnad: 66 000 kr 

Kategori: ej på plats 

5.4.2 Sammanställning 

Dessa 7 exempel har jag delat i kategorier på samma sätt som med felkostnaderna. Fördel-

ningen blir enligt tabell 5.1  

 

Kategori Antal Kostnad 

Ej på plats 2 1016000 

Samordningsmiss 1 20000 

Okunskap - stress 4 60600 

Tabell 5.1 Sammanställning av fel som genererar kostnadsökningar i MF. 
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Om man studerar mängdförteckningen kan man dra slutsatsen att det är några få konton som 

står för den absolut största ökningen. Den största enskilda ökningen återfinns i konto 265.22, 

så kallat ledningsberg. Berg som påträffas i till exempel rörgravar klassas som ledningsberg 

och har ett annat a´-pris än berg i en vanlig bergsskärning. Detta beror på att det krävs mer 

arbete för varje m
3
 som påträffas. Ledningsberget har ökat med 400 procent och detta ger en 

kostnadsökning på drygt 5,4 miljoner kr. Ökningen beror på att ett antal utloppsdiken har varit 

tvungna att anläggas för att avledningen av vattnet skall fungera. Magasin har också vid ett 

antal tillfällen placerats i berg. Projektören har inte gjort någon grundundersökning där maga-

sinen placerats. Det värsta fallet är magasinet i Slyte vid sektion 18/500 där en kostnadsök-

ning på ca 900 000 kr beror direkt på att magasinen är placerade i berg. 

 

För att få en uppskattning om hur stor egentligen kostnadsförändringen för avvattningen är 

har jag i figur 5.6 jämfört hur kostnadsförändringarna för övriga delområden i MF ser ut. 

Kostnaderna för bro och beläggning har minskat, kostnaderna för väg har ökat något medan 

avvattningskostnaderna ökat avsevärt. Om man ser till kostnaden för samtliga delområden så 

ger summan av minskade och ökade mängder mätt i kronor en kostnadsökning på 21.6 miljo-

ner eller 4,2 %. Detta anses vara bra för ett så stort projekt som detta är. 

 

Kostnadsförändring

42,11%

-1,68%

7,60%

-8,53%

-20,00% -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Väg

Avvattning

Beläggning

Bro

 
Figur 5.6 Diagram över kostnadsförändring i procent för de olika delarna i mängdför-

teckningen. 

 

Om ökningen hade varit procentuellt lika stor på hela mängdförteckningen skulle slutsumman 

för mängderna bli 216,6 miljoner dyrare – hela budgeten skulle ha spruckit. 
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5.5 Övriga kostnader 

I övriga kostnader ingår gransknings-, projektering-, bygglednings- och revideringskostnader 

som härrör sig till de bristande avvattningshandlingarna.  

5.5.1 Granskning/projektering.  

Entreprenören har erhållit 20 000 Kr för granskning av handlingar  

 

Byggledare Tom Schweitz
2
, Vägverket Konsult har grovt uppskattat använt en tredjedel av sin 

totala arbetstid till att lösa uppkomna avvattningsproblem. Denna kostnad uppskattar jag till 

540 000 kr. 

Kostnad för granskning/projektering och byggledning blir således 560 000 kr. 

5.5.2 Revideringskostnader.  

Att ta fram reviderade ritningar har varit en känslig fråga eftersom entreprenören anser att allt 

som ändras ska revideras då detta gör det väldigt lätt för honom att upprätta relationsritning-

arna. Konsult B har fått 571 000 kr betalt av Vägverket för upprättande av ritningar i pro-

jektet. Summan inkluderar revideringar som utförts på planteringsritningar och ändringar som 

beror på nya förutsättningar. Jag har uppskattat den del som berör avvattning till cirka 450 

000 kr. Konsult B har dock utfört arbeten för en större summa, men på grund av att det har 

förekommit så uppenbara brister i deras arbete har de fått göra revideringar utan ersättning. 

Enligt min mening har de dock fått för mycket betalt. Två ytterliggare konsulter har erhållit 

83 500 kr respektive 240 000 kr för utfört arbete i samband med att den nya avvattningslös-

ningen för Sätra togs fram.  

Revideringskostnaden blir 773 500 kr. 

5.5.3 Tillitskostnad – Planeringskostnad. 

Osäkerhet – kan man lita på handlingarna? Denna kostnad är mycket svår att mäta. Hur skall 

jobbet drivas och kommer den projekterade lösningen att fungera? 

Absurda situationer uppkommer lätt och frågor såsom ”Varför skulle denna revidering vara 

rätt när ingen av de tidigare varit det?” är ganska representativa för problemet. 

Jag har valt att inte försöka sätta någon summa för detta, då det inte går att stödja sig på något 

underlag. 

5.5.4 Sammanfattning 

Den totala övriga kostaden blir således drygt 1,3 miljoner kronor. 

 

5.6 Totala kvalitetsbristkostnaden 

Kostnadsökningen för avvattningen inom projektet blir om man summerar ihop felkostnader-

na och kostnaderna för ökade mängder och övriga kostnader, ca 18 222 000 kr. Om man jäm-

för detta med den ursprungliga kalkylerade kostaden, det vill säga kostnaden från mängdför-

teckningen finner man att slutkostnaden, den totala kvalitetsbristkostnaden för avvattningen 

ökar med ca 67 %. 

 

                                                           
2
 Tom har fått ägna stor del av sin arbetstid för att lösa uppkomna avvattningsproblem. Det är mycket troligt att 

hans övriga arbetsuppgifter (i huvudsak att följa upp att fakturerade mängder stämmer) har blivit lidande. 
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Kvalitetsbristkostnaden (fördelad på typ)
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Figur 5.7 Kvalitetsbristkostnadens fördelning i projektet.  

 

Hur den totala kvalitetsbristkostnaden fördelar sig procentuellt framgår av figur 5.8. Mängd-

regleringarna svarar för den största delen. 

Kvalitetsbristkostnader (procentuell fördelning)

29%

64%

7%

Felkostnader

Mängdregleringar

Övriga kostnader

 
Figur 5.8 Kvalitetsbristkostnadens procentuella fördelning inom projektet. 
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6 Åtgärder 

6.1 Tekniskt inriktad kvalitetsrevision 

6.1.1 Allmänt 

Beställningsavdelningen byggande har utfört kvalitetsrevisioner sedan 1998. Man väljer att 

kalla sina revisioner för tekniskt inriktade då de även intresserar sig för verkligheten, hur man 

till exempel rent praktiskt löser en viss sak inte bara vad kvalitetsplanen säger. Avdelningen 

har utfört ett fyrtiotal revisioner på entreprenörer. I början var resultaten inte alls tillfredstäl-

lande och entreprenörerna var tveksamma till hur revisionerna utfördes. På senare tid har det 

dock svängt och resultaten har visat sig bli bättre. Det senaste året har revisionerna varit inrik-

tade på konsultsidan.  

På det här projektet har det utförts tre kvalitetsrevisioner, en på generalentreprenören, en på 

huvudkonsulten (Konsult A) och en på underkonsulten (Konsult B). Revisionen mot general-

entreprenören visade på att kvalitetsarbetet hos denna fungerade mycket bra, endast ett par 

smärre avvikelser noterades. Revisionerna mot konsulterna redovisas i kommande stycken. 

6.1.2 Projektspecifik revision 

På grund av de brister i handlingarna som uppdagades under projektets gång utfördes en kva-

litetsrevision mot dels huvudkonsulten (Konsult A) och dels underkonsulten (Konsult B) som 

bland annat svarat för projekteringen av avvattningen.  
 

Eftersom huvuduppdraget är avslutat sedan 1996, utformades revisionerna som en kombine-

rad revision och erfarenhetsåterföring. De frågor som ställdes var av samma karaktär som vid 

en vanlig revision. Vid frågor som gällde rutiner har firmorna dock fått visa upp de rutiner 

man har idag. Tillämpningen av rutinerna har alltså inte kontrolleras, eftersom rutinerna inte 

fanns när uppdraget utfördes. 

 

För att tidsåtgången inte skulle bli för stor valde beställaren (jag, projektledaren och avdel-

ningens kvalitetssamordnare) att inte revidera emot standardens (ISO 9002) alla punkter utan 

vissa intressanta områden valdes ut. Utvärderingen skedde inte som brukligt är enligt SBUF 

publikation 95:57, eftersom de rutiner som gällde 1995-1996 inte längre gäller i företaget. En 

rapport skrevs i stället i löpande text och firmorna (Konsult A och B) fick möjligheten att 

kommentera utvärderingen och tala om vilka eventuella åtgärder man kommer att vidta för att 

avhjälpa anmärkningarna. 

 

Revisionerna gick rent praktiskt till på så sätt att vi hade förberett ett antal frågor inom olika 

delområden i standarden. Konsulten svarade på dem så gott han kunde. Nedan redovisas vad 

som framkom under respektive reviderad punkt i standarden. 

 

Revision mot konsult A 

 

Kvalitetssystem (4.2 ISO) 

Alla medarbetare har var sitt exemplar av kvalitetspärm på sitt rum. På kontoret finns en an-

svarig person som ser till att alla pärmar uppdateras vid revideringar. Kurser för de anställda 

har hållits i kvalitetssystemet 1997 och 1998. Gamla rutiner sparas inte, kontorschefen sparar 

dock sammanställningarna över gjorda revideringar. 
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Ledningens ansvar (4.1 ISO) 

Det framgår ingenstans att man sätter objektspecifika mål för uppdragen eller om uppföljning 

sker av de generella målen som är satta. Ansvar och befogenheter för den enskilde medarbeta-

ren bör förtydligas och kontrolleras i de fall de finns angivna i kvalitetsplanen. 

Det framgår inte hur man sätter ihop projektgrupper för nya uppdrag. 

 

Kontraktsgenomgång (4.3 ISO) 

Dokumentation från intern kontraktsgenomgång redovisades. 

Konsulten redovisade ett bra system för tidsuppföljning. Uppföljningen bör dock komplette-

ras med en kolumn för prognos för det fortsatta uppdraget, eftersom det är viktigt att beställa-

ren tidigt får indikationer på om resurser eller kostnader kommer att förändras. 

  

Dokumentation från kontraktsgenomgången för Slyte-Gräsnäs saknades. 

 

Blankett för anmälan av ändrings- eller tilläggsarbeten fanns, men tillämpades inte. Ändringar 

och tillägg skulle dokumenteras antingen via blanketten eller i protokoll från projekterings-

möte. För ändrings- och tilläggsarbeten ska en tilläggsbeställning skrivas. Spårbarhet sakna-

des mellan tilläggsbeställning och anmälningsblankett. Tilläggsbeställningen bör kompletteras 

med en hänvisning till beslutet. 

 

Projekteringsstyrning (4.4 ISO) 

Dokumentation från olika teknikområdesmöten, respektive möten med beställaren redovisa-

des. Samråd mellan teknikområden sker via interna projekteringsmöten. 

 

Projekteringsstyrningen är otydlig. Riskanalys med framtagande av för uppdraget kritiska 

moment utförs inte. Projektstyrningssystem saknas på kontoret. Underlag för fakturering 

kommer en gång per månad från ett annat lokalkontor. Uppföljning av tid sker varannan 

vecka. Uppföljningen av granskningssynpunkter är bristfällig. Granskningsprotokollen saknar 

uppgift om eventuell vidtagen åtgärd och vem som ansvarar för vidtagen åtgärd. 

 

Rutiner saknas för att säkerställa att innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen kommit med i 

bygghandlingen. 

Checklista för framtagande av geotekniska handlingar bör kompletteras med uppgift att stabi-

litets- och sättningsberäkningar redovisats alternativt överlämnats till beställaren. 

Rutiner för att säkerställa att fältanteckningar från utförda geotekniska undersökningar och 

andra mätningar överförs till beställaren bör upprättas. 

Vid granskning utgår man från granskarens egna erfarenheter. Checklistor för granskning bör 

upprättas, där man efterhand för in nya erfarenheter. 

 

Korrigerande och förebyggande åtgärder (4.14 ISO) 

Enkät skickas ut till beställaren där han fyller i hur uppdraget utförts. Rutiner saknas för att ta 

reda på hur framtagen bygghandling har fungerat att arbeta efter, det vill säga bygghandling-

ens kvalitet. Enkät skulle kunna skickas ut även i det skede objektet byggs. 

 

Ett kvalitetssäkringsintyg har upprättats och det ger en bra bild av hur man kvalitetssäkrat 

uppdraget, dock saknas uppgift om hur anmärkningarna åtgärdats och följts upp. 

 

Blankett för avvikelserapport finns. Avvikelserna tas upp på projekteringsmöte. Uppgift om 

vidtagen åtgärd saknas dock. 
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Rapport över uppdragets genomförande enligt kvalitetsplanen saknas. Möte har dock hållits 

med beställaren, detta finns endast dokumenterat i personliga minnesanteckningar. Det fram-

går inte hur dessa erfarenheter spridits i organisationen. 

 

Utbildning (4.18 ISO) 

Behov av utbildning och kompetensutveckling identifieras genom PU-samtal och en ettårig 

utbildningsplan finns för medarbetarna. 

 

Krav på kompetens ställs på underkonsulterna. Vid upphandling går man dock mycket på 

personlig erfarenhet och kännedom om personerna. 

 

Inköp (4.6 ISO) 

Kvalitetssystem begärs in från underkonsulten och kontrollerar detta mot det egna kvalitetssy-

stemet. Man har även rutiner för upphandling av underkonsulter. Underlaget för upphandling-

en av underkonsulter i uppdraget Slyte-Gräsnäs saknades dock. 

 

Pris begärs in från underkonsulten och förfrågningsunderlaget från beställaren skickas med, 

utan särskilda direktiv i övrigt. Förfrågan till underkonsulter bör förtydligas. Om hela un-

derlaget skickas med, finns risk att viktiga krav förbises på grund av mängden icke relevant 

information. Tiderna bör t ex regleras. Om underkonsulten ska redovisa sitt material samtidigt 

som huvudkonsulten, riskerar samgranskningen av handlingarna att komma i kläm. 

 

Revision mot konsult B 

Vid revisionen mot underkonsulten deltog även uppdragsansvarig hos huvudkonsulten (Kon-

sult A), då det är han som är ansvarig för handlingarna gentemot beställaren. Även denna 

gång utformades revisionen som mot huvudkonsulten (konsult A).  

 

Helhetsintrycket av gällande kvalitetssystem är att det är bra utformat, väl förankrat och lät-

tillgängligt. Tillämpningen av systemet har dock inte kontrollerats närmare, eftersom systemet 

inte fanns i den här utformningen när uppdraget Slyte-Gräsnäs utfördes.  

 

Kvalitetssystem (4.2 ISO) 
Alla rutiner finns tillgängliga på Konsult B:s intranät. Uppdatering av rutiner sköts av kvali-

tetsansvarig på regionkontoret i Stockholm. 

 

Bibliotek finns på intranätet. De publikationer som finns angivna i biblioteket finns på huvud-

kontoret. Någon förteckning över de publikationer som finns på lokalkontoret finns inte. 

 

Ledningens ansvar (4.1 ISO) 

Ekonomiskt ansvar och befogenheter framgår inte klart i kvalitetsplanen. 

 

Kontraktsgenomgång (4.3 ISO) 

Ändrings- och tilläggsarbeten påbörjas innan skriftlig beställning erhållits från beställaren. 

Har inte klargjort vilka rutiner som ska gälla för ändrings- och tilläggsarbeten vid kontrakts-

genomgången. Rutiner för att föra upp eventuella ändringar och tillägg tidigt bör finnas. 

 

Projekteringsstyrning (4.4 ISO) 

Styrningen av projekteringen är otydlig. Tidplanen används inte för att visa konsekvenser och 

krävda åtgärder vid förseningar eller andra händelser som påverkar genomförandetiden. Tid 

för granskning måste finnas med i tidplanen. 
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Framgår inte klart vem som ansvarar för samordningen av kvalitetssäkringen mellan olika 

teknikområden, vilket ökar risken för att något ”faller mellan stolarna”. 

 

Korrigerande och förebyggande åtgärder (4.14 ISO) 

Metod och rutiner för att identifiera och förebygga för uppdraget kritiska moment saknas. 

 

Slututvärderingsenkät skickas till beställaren när uppdraget utförts. En enkät skickas för upp-

draget i sin helhet, uppdelning på teknikområden görs inte. 

Metod för att få reda på handlingarnas kvalitet i utförandeskedet saknas. 

 

Rutiner för att korrigera och förebygga interna fel och brister samt brister i kvalitetssystemet 

finns. Tillämpning av rutinerna redovisades. 

Metod och rutiner för erfarenhetsåterföring från uppdragen saknas. 

 

Styrning av dokument och data (4.5 ISO) 

Uppdragspärmarna förvaras i ett dagarkiv på kontoret, så att alla som arbetar i uppdraget ska 

ha tillgång till pärmarna. Mall finns för innehållet i uppdragspärmarna. 

 

Ritningar förvaras i skåp som klarar brand i 30 minuter. Ritningarna finns också på data. 

Back-up på hårddisken uppdateras varje morgon. Back-up förvaras i kassaskåp som klarar 

brand längre tid. 

 

Dagbok för uppdraget och intranätet med t ex kvalitetssystem, bibliotek, uppdragsmappar 

med mera redovisades. 

 

Slutsats av revisionerna 

Resultatet av revisionerna visar att det finns stora och viktiga områden att förbättra för båda 

konsulterna. De viktigaste områdena att ta itu med anser jag vara. 

 

 Att säkerställa att beställarens krav förs vidare till underkonsulter.  

 

 Kvalitetssäkring av det egna samt eventuella underkonsulters arbete. 

 

 Samordningen mellan olika teknikområden. Till exempel geoteknikhandlingar och avvatt-

ningshandlingar. 

 

6.2 Träff med konsulter 

Eftersom det har varit en hel del bekymmer med handlingarnas kvalitet de senaste åren an-

ordnades ett möte 1999-04-21 på initiativ av bland annat Lars Pernler (avdelningschef på be-

ställningsavdelningen byggande i region mälardalen) med cheferna på konsultfirmorna som 

verkar inom regionen. Syftet med mötet var att föra en diskussion om vad som kan göras för 

att förbättra kvalitén på handlingarna framgent. Detta möte handlar inte om avvattningshand-

lingar specifikt men det är nästintill 100 % gällande även för avvattningshandlingar då de 

ingår som en viktig del i den totala handlingen. 

Konsulterna påpekade att den tuffa konkurrenssituation som råder, med låga priser som följd, 

lätt gör att kvalitén kommer i kläm. Bland annat hinner man ofta inte med den slutliga sam-

granskningen av handlingarna. 
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Beställaren upplever ofta handlingarna som skrivbordsprodukter och konsulerna var benägna 

att hålla med. Problemet vändes dock tillbaka till beställaren eftersom han saknar framförhåll-

ning i sina beställningar. De kommer ofta under fel årstid, till exempel i november och skall 

vara klart i december vilket leder till att man inte ser förhållandena klart i fält då det ofta är 

snö. Den nya projekteringsmetodiken med mätdata som levereras direkt in i datorn innebär 

också att man inte behöver vara ute i terrängen i samma omfattning som förr. Detta tillsam-

mans med den låga prisnivån på jobben gör att man väljer att inte besöka platsen då detta är 

tidsödande och kostsamt. Problemet skulle kunna avhjälpas om beställaren angav ett visst 

antal dagar för platsbesök i förfrågningsunderlaget. Besöket skulle gärna ske tillsammans med 

beställaren. 

 

Kvalitetssäkringen blir lidande av att beställaren har för korta tider för uppdragen. Konsulter-

na medger att man ofta kommer igång sent med uppdragen och dålig med att begära extra tid 

för tilläggsbeställningar. Konsulterna ser positivt på de kvalitetsrevisioner som beställaren 

utfört. Det blir ofta en ahaupplevelse och väckarklocka. Det visar också att beställaren enga-

gerar sig och är intresserad av kvalitetsarbetet. 

 

Beställaren anser att specialisering, datorisering och geografisk spridning (konsulterna sitter 

utspridda över landet) påverkar handlingarna negativt. Detta sätter sig konsulterna emot, visst 

kräver det mera utav samordning men det är inget hinder. Beställaren är dock medskyldig till 

specialiseringen eftersom han ofta efterfrågar namn på vissa kompetenser i anbudsskedet. 

 

Vägverkets regelverk, VÄG 94, diskuterades och det framkom att konsulterna tycker att det är 

illa strukturerat och svårt att hitta i.  

 

Konsulterna påpekade även vikten att de bereds möjlighet att medverka även i byggskedet 

eftersom det är viktigt att förklara hur de tänkt i många situationer då entreprenörerna ofta vill 

slå sönder handlingen och hitta så mycket brister som möjligt. Då kan många kostsamma för-

ändringar i byggskedet undvikas. Konsulterna anser att det är självklart att de skall ersättas för 

att deltaga vid byggmöten. Även ur erfarenhetssynpunkt är det viktigt det måste komma till-

baka kunskaper till konsulten för att kvalitén på handlingarna skall bli bättre. 

 

6.3 Projektmöten 

Förutom revisionerna som hålls mot konsulterna i projektet E18/20 hölls det ett antal mindre 

träffar med dem. Dessa resulterade bland annat i att konsult B fick göra en hel del revidering-

ar av sina handlingar utan någon ersättning. Det framkom också att terrängmodellen som le-

vererats till aktuell konsult inte innehåll samtliga uppgifter om höjder för alla områden. Flyg-

fotograferingen som används för att skapa höjdmodellen fungerade inte tillfredställande i tät 

skogsmark, så kallade vita fläckar uppstod. Höjder måste kompletteras med mätningar i fält. 

Detta tillsammans med stora dataproblem vid överföringen av data från den konsult som upp-

rättat arbetsplanen gjorde att det drog ut på tiden innan en komplett terrängmodell kunde leve-

rerats. Trots detta ändrades inte sluttiden för projekteringen. Konsulten beklagar bristerna och 

hävdar tidsbrist som den huvudsakliga orsaken till att det kunnat bli så dåliga handlingar. Be-

ställaren har i vissa avseenden en annan bild men har dock ej för avsikt att gå vidare med 

detta. 
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7. Slutsatser och rekommendationer 

7.1 Slutsatser 

I detta kapitel kommer två frågor behandlas, slutsatser och rekommendationer för framtida 

projekt. 

 

Detta examensarbete har i huvudsak studerat avvattningen av motorvägen men framkomna 

slutsatser kan med största förtroende även nyttjas till mindre projekt då problematiken är den 

samma fastän i mindre skala. Mycket är även direkt applicerbart på andra teknikområden så 

som geoteknik och konstbyggnader. 

 

Den totala kvalitetsbristkostnaden för avvattningen slutar i projektet på 18,2 miljoner kronor 

eller ca 3,5 procent av hela entreprenadsumman. Den procentuella ökningen på avvattningen 

blir ofattbara 67 procent. 

 

Utrednings- och projekteringsskedet är de skeden i byggprocessen som har störst inverkan på 

projektets kostnader och kommande funktion. Det är brukligt att avsätta upparbetad kostnad i 

förhållande till påverkbar kostnad enligt figur 7.1. 

 

Upparbetad 

Kostnad

Påverkbar 

kostnad

0

1

Utredning Projektering Produktion Drift & underhåll

K
o

s
tn

a
d

 
Figur 7.1 Påverkbar och upparbetad kostnad i ett byggnadsprojekt 

 

7.2 Rekommendationer 

Jag har delat upp rekommendationerna i vad som bör göras från beställaren respektive konsul-

ten för att undvika stora kvalitetsbristkostnader (för avvattningsarbeten) i kommande projekt.  

7.2.1 Beställarrekommendationer 

Beställaren bör ha en expert på avvattningsfrågor som granskar handlingarna och i ett tidigt 

skede och kan upptäcka brister och göra rimlighetsbedömningar. 

 

Vid större och komplexa projekt krävs kunnig byggledning.  

 

Det är viktigt att arbetet med kvalitetsrevisioner, främst riktade mot konsulterna, fortsätter. 
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Datasamordningen måste ägnas mer uppmärksamhet. Förhoppningsvis är Vägverket längre 

fram nu, än när detta projekt startade. 

 

Vid upphandlingen av konsulter behöver beställaren vidta följande åtgärder: 

 

 Konsulterna måste få tillräcklig tid
3
 till att genomföra uppdragen. 

 

 Minimera anbudsgivare, eftersom det är kostsamt att lämna anbud. Särskild anbudsin-

bjudan är bra. Konsulten måste ha en relativt rimlig chans att få de uppdrag man lämnar 

anbud på. 

 

 Förfrågningsunderlagen måste bli bättre och då framförallt kalkylerbarheten. Vilka 

myndighetskontakter, antal möten, fältdagar med mera måste specificeras. Även upp-

dragsbeskrivningarna måste förbättras. 

 

 Då de flesta konsultfirmor jobbar mot flera av Vägverkets regioner behöver kraven på 

redovisningen samordnas. 

 

Viktigt att poängtera är att entreprenören ofta har för avsikt att överdriva handlingarnas brister 

i hopp om att få extra betalt på grund av de problem som uppstår till följd av detta. 

 

I de fall entreprenören ansvarar för upprättande utav relationshandlingarna finns tendensen att 

kräva revideringar från konsulten på alla ändringar (modifieringar) som görs under byggets 

gång och på så sätt spara in mycket jobb på upprättandet av relationshandlingarna. Man skulle 

lite krasst kunna säga att konsulten upprättar relationshandlingarna. 

7.2.2 Konsult rekommendationer 

Dagens modell med många underkonsulter placerade på olika håll lägger ett stort ansvar och 

ställer höga krav på ”samordningsansvarig” (uppdragsansvarig) konsult. Detta examensarbete 

visar på att stora brister beror på bristande samordning. De största problemen återfinns vid 

samordningen eller rättare sagt frånvaron av samordning mellan teknikområdena. För att 

säkra kvalitén på handlingarna måste egenkontrollen och samgranskningen mellan tekniska 

beskrivningar, ritningar och mängdförteckning ägnas mer tid. En samgranskning av samtliga 

handlingar i ett projekt bör om möjligt ske några veckor efter det att handlingen är ”klar”, för 

att med utvilade ögon se på det som man under en intensiv tid tidigare tagit fram. 

 

Placeringen av vägdagvattenmagasin måste göras på ett bättre sätt. Följande brister i detta 

projekt: 

 Grundundersökning i magasinslägen för att framförallt undvika berg. Kostnaden för 

losshållningen blir mycket hög. När sprängningsarbeten skett i magasin måste även tät-

ning med lera eller siltig morän ske. 

 Magasin i jordbruksmark bör utformas så att onödiga obrukbara kilar bildas.  

 Servicevägar måste finnas till magasinen för framtida skötsel och underhåll. 

 

Konsulten måste tillse att vatten som avleds från vägen har någon stans att ta vägen. Utlopps-

diken måste finnas med i projekteringen och de måste fungera hela vägen ut så att det inte blir 

vattensamlingar i terrängen. 

                                                           
3
 Tillräcklig tid: Det gäller att få konsulten att börja jobba med tillräcklig kapacitet på en gång. Även beställarens 

projektledare måste ha tillräcklig tid för sina projekt. 
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Både utloppsdiken och felaktigt placerade magasin resulterar nästan alltid i att man stöter på 

berg och detta klassas som ledningsberg. I detta projekt ökade kostnaderna för ledningsberg 

med 400 procent eller 5,4 miljoner kronor. Detta är nära på 30 procent av den totala kvalitets-

bristkostnaden! 
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