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Förord 

Debatten rörande förekomsten av eftersatt underhåll har lett såväl Näringsdepartementet som 

Riksrevisionen att i olika sammanhang anföra att det är angeläget för Trafikverket att på ett 

tydligt och pedagogiskt sätt visa på konsekvenserna av brist på pengar till underhåll. 

Genom Centrum för Drift och Underhåll (CDU) har en förstudie om underhållsplanering 

inom Trafikverket genomförts på avdelningen för Bygg och Fastighetsekonomi på KTH. 

Syftet har varit att klarlägga förutsättningarna för ett mer djupgående projekt, som i så fall 

skall analysera modeller för att bestämma optimala underhållsnivåer och optimal struktur på 

den planering som leder fram till beslut om olika underhållsinsatser. 

 

Förstudien har fokuserat på underhållsplanering av belagd väg och har till stor del genomförts 

genom intervjuer med personer som arbetar med underhållsplanering och genom en 

enkätundersökning till denna grupp.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till intervjupersoner och alla som har deltagit i undersökningen samt 

till projektets handledare Håkan Westerlund (CDU) och Hans Lind (KTH) för ett 

stimulerande samarbete. 

 

 

Stockolm, november 2010  

Henry Muyingo 
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Sammanfattning 

För perioden 2010-2021 har riksdag och regering anvisat en planeringsram på 136 miljarder 

kronor för drift och underhåll av statliga vägar där det största verksamhetsområdet underhåll 

av belagd väg omsätter omkring 3 miljarder kronor årligen. I underlaget till nationell plan för 

vägtransportsystem (NPVS) äskas en högre summa på grund av eftersatt vägunderhåll. 

Denna studie fokuserar på att genom intervjuer och en enkätundersökning klarlägga 

prioriteringsgrunder för den tilldelade medel och hur informationen bakom besluten har 

samlats och dokumenterats. 

Resultaten visar att projektledare beläggning har bra kännedom om sina områden men det är 

kunskap som inte alltid är dokumenterade på ett tillgängligt sätt för andra i organisationen. 

Dessutom saknas det enhetlighet över landet i dokumentation av erfarenhet och av åtgärderna. 

Eftersläpande underhåll definieras av en majoritet av projektledare som ”att alla vägar inte 

uppnår en bestämd målstandard” men om det fastställd målstandard i regionen eller 

beläggningsområde eller något annat är inte tydligt blir det svårt att bestämma storleken på 

eftersläpande underhåll. Samhällsekonomiska bedömningar är implicit i beslut om underhåll 

men undersökningen inte har kunnat fastställa att någon samlad effektmodell används av 

projektledarna i underhållsplanering utöver den individuella erfarenhetsbanken. Prioritering 

mellan att göra en större åtgärd istället för att fortsätta låga och lappa bygger delvis på 

önskemål samt på en strävan att samordna aktiviteter för att budgeten ska räcka så långt som 

möjligt. Befintliga avancerade verktyg i PMS används inte och en majoritet av projektledare 

håller sig med enklare Excel dokument och diagram i sin dokumentation av kunskap om 

vägtillståndet. 

En slutsats är att innan en diskussion om optimal underhållsnivå tar vid, borde mer fokus 

läggas på redovisning av vad den befintliga anslag har använts till och hur prioriteringen har 

gått till samt att försöka förstå vilka implicita effektmodeller som används. Först därefter går 

det att bedöma vad ytterligare resurser skull leda till för insatser och vilka samhälleliga 

effekter som skulle uppstå. 

Under överskådlig tid kommer inte heltäckande vetenskapligt underbyggda effektmodeller att 

vara tillgänglig. Den lokala kunskapen är viktig och frågan är om inte en mer decentraliserade 

underhållsplanering borde accepteras. Tonvikten i styrningen blir då mer att kräva en mer 

utförlig dokumentation om planerings- och prioriterings kriterium för att kunna följer upp 

arbetet. För att man på centralnivå ska ha koll på att det görs ”rätt” i regionerna behövs det 

tydliga riktlinjer om vilken information som ska samlas in för att behålla tillsyn, så att det sen 

kan föras en dialog mellan ledning och lokala enheter Idag är mycket av arbetet 

individbetonat vilket framgår av att till och med projektledare inom samma region har olika 

uppfattningar om rutiner och strategier. 

Enligt vår mening är ett intressant nästa steg för att utveckla underhållsplaneringen att genom 

”deltagande observation” försöka fånga upp och kodifiera hur erfarna projektledare tänker. 

Detta projekt skulle kunna genomföras som ett kombinerat tekniskt/ekonomiskt projekt 

eftersom båda typerna av kompetens behövs för att förstå tankeprocesser och beslutskriterier. 

Implicita effektmodeller kan identifieras och steg för steg göras mer explicita och 

underbyggda. Hypotesen är dock att det alltid kommer att finnas ”lokal kunskap” och 

erfarenheter av hur komplexa objekt är som går utöver effektmodellerna och att systemet för 

underhållsplanering måste göra det möjligt att kombinera utvecklade effektmodeller med 

denna lokala kunskap. Genom att utnyttja projektledarnas Excel kunskaper kan t ex en enkel 

LCC kalkyl modell utvecklas till att visa effekter av olika åtgärder som scenarion i 

planeringsarbetet. Idag bygger beslut på subjektiva beskrivningar som i sig är grundat på 



 4 

erfarenhet men svåra att redovisa. En enkel beslutsmodell baserat på några få parametrar i 

Excel skulle t ex ge ökade transparens av prioritering av åtgärder inom en given budget och 

därefter på ett pedagogiskt sätt visa konsekvenserna av att inte få det medel som äskas.  

 

 



 5 

1 Inledning 

Bakgrund och syfte 

För perioden 2010-2021 har riksdag och regering anvisat en planeringsram på 136 miljarder 

kronor för drift och underhåll av statliga vägar. Trafikverkets kostnader för drift och underhåll 

av det statliga vägnätet är cirka 8 miljarder kronor per år. Hälften är kostnader för underhåll 

av vägnätet (belagda vägar, grusvägar samt vägutrustning och sidoområden), en fjärdedel 

vinterväghållning och den återstående fjärdedelen övrig drift som renhållning, skötsel av 

rastplatser och belysning. Det största enskilda verksamhetsområdet är underhåll av belagd väg 

som omsätter omkring 3 miljarder kronor årligen. I underlaget till nationell plan för 

vägtransportsystem (NPVS) äskas en högre summa med hänvisning till eftersatt vägunderhåll. 

Bakgrunden till denna förstudie om underhållsplanering för vägar är debatten rörande 

förekomsten av eftersatt underhåll och behovet av att på ett tydligt och pedagogiskt sätt kunna 

visa på konsekvenserna av brist på underhåll. 

Rapporter och studier från bland andra Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), 

Riksrevisionen (RR) och Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) har belyst brister 

hos tidigare Vägverket i den systematiska bestämningen, dokumentationen och uppföljningen 

av målstandarder inom det statliga vägnätet
1
. Bristen på gemensamma definitioner av begrepp 

och likartad tillämpning av centralt utfärdade bedömningsgrunder för manuella besiktningar 

gör att bedömningen av underhållsbehovet blir starkt personberoende och svårt att överblicka. 

Innan fokus kan läggas på vad som är optimalt underhåll finns det därför anledning att bilda 

sig en uppfattning om varför en redan planerade åtgärd genomförs eller inte. 

Syftet med förstudien är att lägga grunden för ett mer djupgående projekt, som är tänkt att 

analysera modeller för att bestämma optimala underhållsnivåer och optimal struktur på den 

planering som leder fram till beslut om olika underhållsinsatser. Med sådana modeller bör det 

vara möjligt att både på ett mer objektivt sätt beskriva konsekvenserna av olika 

underhållsnivåer och att utforma planerings- och beslutsstrukturer som leder till bästa möjliga 

användning av en given mängd resurser till underhållsinsatser.  

Frågeställning och Metod 

For att belysa problemområdet är förstudien koncentrerad på underhåll av belagda vägar. 

Undersökningen grundas på följande frågeställningar: 

− Vilka kriterier användas för att bedöma vilka insatser som är motiverade? Hur 

behandlas samhällekonomisk nytta i beslutsfattande? 

− Vem fatta beslut om prioritering mellan olika insatser? 

− Hur kopplas underhållsplanering storleken på och utvecklingen av till vägkapitalet?  

− Hur fördelas anslagen mellan drift och underhåll? 

− Påverkas underhållsplanering av upphandlings-, finansierings- och kontraktsformer? 

− Hur ser behovet av att bygga upp beställar-/byggherrekompetens? 

− Vilka lärdomar kan dras för hur underhållsplaneringen bör utformas?  

Information om dagsläget samt uppfattningar och bedömningar samlades in genom en 

elektronisk enkät med frågor om beslutsstruktur, planering, utförandet av underhållsplanering 

                                                 

1 1
 Den 1 april 2010 startade Trafikverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA. I 

fortsättning används uteslutande benämning Trafikverket i texten. 
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samt hur underhållsbehov och åtgärder redovisas. Enkäten skickades ut till alla projektledare 

inom området beläggning. Enkäten kombinerades med intervjuer på plats i tre olika regioner. 

Bland annat låg dessa intervjuer till grund för frågeformuleringen i enkäten. 

Disposition 

Förstudien börjar med en kort avgränsning av begrepp underhåll från drift och investering. 

Detta följs av en sektion om underhållstrategier och optimalt underhåll. Därefter presenteras 

underhållsrutiner hos Trafikverket som de beskrivs i olika studier och därefter presenteras 

resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna. En sammanfattning av resultaten och 

diskussionerna inleder den sista sektionen innan förstudiens rekommendationer presenteras.  

2 Avgränsning av begrepp – “underhåll” 

I en studie om underhållsbegrepp pekar Lind & Muyingo (2009) på att begreppen drift, 

underhåll, investering samt reinvestering används på olika sätt inte bara mellan myndigheter 

eller bolag men också inom samma enhet. Begreppet underhåll brukar vanligen särskiljas från 

drift och från investering på fyra olika sätt: 

− Baserat på hur kostnaden för åtgärderna redovisas (kostnadsföras eller ej), 

− Baserat på hur åtgärderna påverkar ett existerande föremåls funktion, 

− Baserat på hur mycket, i prisnivå, åtgärderna kostar att utföra, 

− Baserat på varaktigheten av effekterna av åtgärden.  

De första tre används främst för att avgränsa investering från drift och underhåll medan den 

fjärde utnyttjas för att särskilja drift från underhåll . I det första fallet är investering allt som 

aktiveras och leder till att det bokförda värdet ökar medan underhåll blir det som kostnadsförs 

direkt. I det andra fallet är en investering allt som förbättra ett föremåls funktion jämfört med 

dess ursprungliga standard. Det tredje fallet likna det första med skillnaden att alla åtgärder 

över en bestämd prisnivå aktiveras oavsett åtgärdskaraktär. Om en åtgärd enligt de tre olika 

sätt ovan anses vara underhåll och inte investering men med effekter som ha en varaktighet 

som understiger ett år räknas det vanligen som drift. Avgränsning påverkas av balans- och 

resultaträkning inte minst för börsbolagen men också för myndigheter som måste äska pengar 

till sina budgetar. En klar avgränsning av begreppen är av stor betydelse i redovisning av 

specificerade anslag, t ex om hur mycket som satsas på underhåll, men det saknas som sagt 

tydliga definitioner av begreppen och avgränsningar är inte skarp utformade. 

Några typiska definitioner presenteras nedan 

Investering: “en åtgärd som tillför nytt kapital eller höjer ett föremåls prestanda eller ett 

utbyte av en föremålskomponent som har noll livstid kvar enligt ett avskrivningsplan men där 

ingen höjning av föremålets prestanda förekommer”2. 

Drift: “åtgärder med en varaktighet som understiger 1år som har som mål att uppehålla 

funktionalitet hos ett föremål” (Svensk Byggtjänst, 2003) 

Underhåll: “åtgärder att vidmakthålla ett föremåls funktion” (Svensk Byggtjänst, 2003). En 

internationell definition är: “kombination av alla tekniska, administrativa och ledningens 

åtgärder under en enhets livstid avsedda att vidmakthålla den i, eller återställa den till, ett 

sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion” (SIS, 2001).  

                                                 

2 2
 Sammanfattning av olika investerings undergrupper, (ny, om och modifikation) i AFF 04 som är en 

svensk bransch standard Avtal för FastighetsFörvaltning och verksamhetsanknutna tjänster 
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Den internationella definition av underhåll i Swedish Standard Institute, SIS, (2001) 

inkluderar åtgärder som annars kallas för drift i den svenska AFF04. 

Begreppen ovan definieras hos Trafikverket (väg) på följande sätt: 

Investering: “åtgärder som ger ett mervärde som t.ex. byggande av nya vägar eller 

väsentliga förbättringar av gamla vägar” (Riksdags Revisor, 2001).  

Drift: Åtgärder som syftar till att hålla vägen farbar men där åtgärderna har en 

varaktighet på mindre än ett år, exempelvis snöröjning, sandning, saltning, akuta 

beläggningsreparationer m.m. (Vägverket, 2008a, s. 7) 

Underhåll: Åtgärder som säkerställer vägens funktion över tiden, exempelvis 

beläggningsarbeten och dikning. Det vill säga arbeten vars varaktighet är längre än ett 

år men som inte syftar till att höja värdet på vägen. (Vägverket, 2008a, s. 7) 

Initialt kan det tänkas att avgränsning se ut som i figur 1. 

Drift Underhåll Investering 
Figur 1 Tre centrala begrepp 

Definitionen av investering är otydlig och ger ingen vägledning till avgränsning eftersom de 

flesta underhållsåtgärder (enligt definitionen ovan) också ger ett mervärde. Däremot om en 

komponentavskrivning tillämpas eller om delar av ett objekt byts ut (re-investering) öka det 

bokförda värdet vilket gör att mer klassas som investering än underhåll och gränsen flyttas till 

vänster i Fel! Hittar inte referenskälla..   

Drift Underhåll Investering 

Figur 2 Tre centrala begrepp – mer som investering om komponentavskrivning 

En strikt tillämpning av definitionen av underhåll ovan gör att det mesta klassificeras som 

underhåll och bara nyproduktion räknas som investering eftersom det mesta handla om att 

säkerställa den ursprungliga funktionen som är att ”att erbjuda alla trafikanter en god 

framkomlighet under säkra förhållanden året runt, nu och i framtiden, inom ramen for vad 

vägens fysiska utformning och bärighet medger och med hänsyn till miljön” enligt 

regeringsdirektiv (Prop. 2003/04:95). Gränsen flyttas till höger i Figur 3. Tilläget om icke 

värde höjande syfte är i detta fall motsägelsefull.  

Figur 3 Tre centrala begrepp – mer som underhåll om strikt tillämpning av definitionen 

Drift Underhåll Investering 

I och med att också de kortvariga åtgärderna syftar till att säkerställa vägens funktion över tid 

kan gränsen mellan drift och underhåll suddas ut som i Fel! Hittar inte referenskälla.. 

Skötsel, tillsyn, akut underhåll (reparationer) och administration bli en del av underhållet 

vilket avspeglas i den internationell definition av underhåll ovan. 

Underhåll Investering 

Figur 4 Tre centrala begrepp – ingen drift om strikt tillämpning av definitionen av begrepp underhåll 

Förnyelseunderhåll är ett vanligt förekommande begrepp i anläggningsbranschen med 

svåråtkomliga infrastruktursystem t.ex. nedgrävda ledningar. Förnyelseunderhållsåtgärder 

handlar ofta om stora kostsamma periodiska utbyte av komponenter men ändra inte den 

ursprungliga funktionen och således kostnadsförs direkt. Åtgärderna bekostas av 

underhållsfonder som man har tillåtits bygga upp vilket är inte möjligt inom offentliga 

förvaltningar där man äskar medel och tilldelas anslag från år till år öronmärkt för olika 

ändamål.   
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Drift av belagd väg avser tillsyn av vägen, handläggning av ev. administrativa ärenden, 

renhållning, snabbt åtgärdande av plötsligt uppkomna brister på vägen (t ex avlägsnande av 

hinder, lagning av sprickor eller slaghål, punktvis lagning av akuta ojämnheter, åtgärd av 

friktionsproblem som inte avser vinterväghållning) eller i avvattningssystemet (rensning av 

diken, väg- och sidotrummor, brunnar) samt skötsel av pumpstationer.   

Underhåll av belagd väg anser upprätthållande och återställande åtgärder på vägyta, vägens 

under- och överbyggnad samt avvattnings- och dräneringssystem. De omfattar åtgärder från 

lagningar och förseglingar över ytbehandlingar och nya massabeläggningar (exkl. 

vägmarkering) till vägombyggnad (rekonstruktion) av beständighetsskäl. Upprätthållande och 

återställande av vägens avvattningssystem omfattar till exempel dikning samt reparation eller 

utbyte av väg- och sidotrummor, dagvattenledningar och dräneringssystem. Vägombyggnad 

(rekonstruktion) av bärighetsskäl, dvs. i syfte att varaktigt höja vägens bärighet, är dock en 

förbättringsåtgärd, och inte en underhållsåtgärd’ (SIKA, 2002b) 

Regelverket för gränsdragning hos Trafikverket använder en kombination av funktion och tid 

när en åtgärd karakteriseras, men baseras inte på kostnadsstorlek och inte i första hand på hur 

det konteras. Däremot ska alla åtgärder som kan långtidsplaneras enligt Trafikverkets 

nomenklatur ingå i underhåll. 

Eftersläpande underhall och vägkapital 

I underlaget till nationell plan för vägtransportsystemet, (NPVS) 2004-2015 (Vägverket, 

2003) bedömer Trafikverket att det skulle behövas 14 miljarder i 2002 penningvärde för att 

den eftersläpning av åtgärder som finns i relation till målet att upprätthålla en 

samhällsekonomisk effektiv standard på belagda vägar. I sin analys av underhållet av belagda 

vägar, med fokus på om det är möjligt att belägga storleken på Trafikverkets (väg) angivna 

underhållsbehov, kommer Riksrevisionen fram till att det finns stora brister i 

bedömningsunderlaget. Öberg, Wiklund, & Nilsson, (2003) kommer fram till samma slutsats i 

en granskning som gjordes under 2002 och finner det svårt att avgöra om ”det överhuvudtaget 

finns någon eftersläpning”. En del av bakgrunden till förstudien är debatten rörande 

förekomsten av eftersatt underhåll och hur mycket pengar det behövs för att ta itu med det. 

Definitionen av eftersläpande underhåll varierar dock: 

−  I Nationell plan för Vägtransportsystemet 2004-2015, står det ”uppföljningen av 

vägnätets tillstånd sker mot en riksgemensam långsiktig målstandard. Kostnaden för 

underhållsåtgärder som höjer det aktuella tillståndet till målstandard kallas 

eftersläpning” (Vägverket, 2003). 

− ”det medel som skulle behövas för att upprätthålla de mål för standarden som 

formulerats” (Öberg et al, 2003). 

− ”avvikelsen mellan fastställd nationell målstandard och det faktiska tillstånd som 

vägverket har mätt upp” Riksrevisionen, (2009). 

− ”Så länge tillståndskurvan ligger över den lägsta acceptabla nivån finns ingen 

eftersläpning” (Jenstav, 2005, s. 26). 

− ”den underhållskuld, som genereras av det planerade underhåll, som inte blivit utfört” 

(Westerlund, 2010; Potucek, 2009) 

Eftersläpande underhåll beskrivs ovan antingen som storlek på kostnaden att rätta till det 

aktuella observerat tillstånd mot ett bestämt mål eller som kostnaden att kontinuerligt bevaka 

att tillståndet inte understiger målstandarden. Det beskrivs också med utgång från ett behov av 

att bevara funktionen (eller standarden) genom planerade åtgärder. Eftersläpande underhåll 

beskrivas också som inneliggande order som inte är utförda. Storleken bygger på tidpunkten 

när åtgärden borde utföras. Blir åtgärden inte utförd, skapar den ett eftersläpande behov. I 
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Jonsson (2010) presenteras en modell för att kunna analysera den optimala tidpunkten för 

underhålls åtgärder baserat på vägkapital. Genom att beakta tillståndsvärde samt den värde 

vid lägsta acceptabla tillstånd kan eftersläpande underhåll bestämmas på så sätt att storleken 

på underhållsbehovet bli beroende på kostnaden för den optimala åtgärden vid den givna 

tidpunkten. Figur 5 visar hur vägkapital kan värderas och redovisas samt en uppskattning av 

underhållkostnaden. Genom att följa utvecklingen av vägkapitalets storlek är det möjligt att 

bedöma hur kvaliteten på vägnätet förändras och utvecklas över tiden samt hur stort det 

eftersläpande underhållsbehovet är. Kostnaden att återställa målstandard som ligger över 

återanskaffningskostnad räknas då under investering och inte underhåll och är således inte en 

del av eftersläpande underhåll. Däremot skulle kostnaden att återställa konditionsbristfällighet 

vara eftersläpande underhåll om målet är att behålla anskaffningsstandard och värde. I den 

beräkningssätt beskriven i Nationell plan för vägtransportsystemet 2004-2015 är eftersläpande 

underhåll på lågtrafikerade vägar skillnaden mellan det verkliga tillståndet som ligger under 

den lägsta acceptabla nivån och den samhällsekonomiskt optimala standarden. vilken är lägre 

än målstandarden. För högtrafikerade vägar baseras det på skillnaden mellan det verkliga 

tillståndet som ligger under den lägsta acceptabla nivån och målstandarden.  

Värde vid lägsta 

acceptabla tillstånd

År

Värde

Målstandard Värde

Återanskaffning Värde

Anskaffning Värde

- reell

- mål uppskattad

Kondition Värde

Pris idag

Målstandard 

Kostnad

Återanskaffning 

Kostnad

Tillståndsvärde

Kostnad att återställa 

målstandard 

bristfallighet 

(A) Kostnad att återställa 

konditionsbristfallighet 

(Eftersläppande underhåll 

enligt Jonsson)

Optimal 

åtgärdskurva

(B) Eftersläppande underhåll för 

högtrafikerade väg enligt NPVS

 
Figur 5: Värde och kostnader att återställa standard och funktionsbrister (omarbetad Jonsson, 2010, s. 50 och 

Jenstav, 2005, s. 26) 

En tydlig definition av begreppen drift, underhåll och investering är viktig inte minst vid 

redovisning av behov vid äskning av pengar. Analysen ovan visar att en strikt tolkning av 

definitionerna som de anges idag skulle leda till att mer klassificeras som underhåll och bara 

nyproduktion skulle vara en investering. Med syfte att bevara funktion skulle drift och 

underhåll klassas under samma kategori vilket talar för en sammanslagning av ansvar för 

funktionen. Eftersläpande underhåll korrelateras till optimala åtgärder för att säkerställa 

funktionen vilket kalla för samhällsekonomiska bedömningar med tydliga mål som inte kan 

överstiga den ursprungliga standarden vare sig för hög- eller lågtrafikerade vägar.  
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3 Strategisk underhållsplanering och optimalt underhåll 

I denna del av rapporten ges en lägesbeskrivning av underhållsprocessen hos Trafikverket 

som det beskrivs i olika studier. Fokus i beskrivningen ligger på själva processen och inte på 

nivån på underhållet. 

I planperiod 2010-2021 som presenteras i ”Strategier för drift och underhåll av väg-och 

järnvägsnätet” (Vägverket, 2009) ska underhåll av belagda väg vara fokuserat på åtgärder som 

är nödvändigt för att uppnå en samhällsekonomiskt motiverad leveranskvalitet för användarna 

och utgå från den prestanda som är investerad i vägnätet. En huvuduppgift är att ” se till att 

investeringarna i landets vägnät underhålls, så att de kan användas för transporter under hela 

sin planerade livslängd” för att minimera de samhällsekonomiska kostnaderna för att hålla 

infrastruktur tillgänglig för trafik. Det som eftersträvas är ”den mix av åtgärder drift, 

underhåll och större utbyte samt upprustningar som ger bäst effekt för att underhåll ska bidra 

till att uppnå målen för leveranskvalitet utan någon strategisk uppdelning mellan åtgärderna”. 

I regeringens Prop. 2003/04:95 står det att ”det långsiktiga målet för drift- och 

underhållsåtgärderna är ”att erbjuda alla trafikanter en god framkomlighet under säkra 

förhållanden året runt, nu och i framtiden, inom ramen for vad vägens fysiska utformning och 

bärighet medger och med hänsyn till miljön”. För att uppnå målet utförs underhållsåtgärder så 

”att eftersläpningen mot målstandard elimineras”. Målstandarder definieras för olika 

tillståndsmått hos vägnätets olika beståndsdelar utifrån mångåriga erfarenheter av 

trafikanternas behov och vägnätets nedbrytning och bygger på tre huvudmål: Vägnätets 

beständighet, trafiksäkerhet framkomlighet vid måttliga krav på hastighet och komfort för 

trafikanterna samt trafiksäker framkomlighet vid högre krav på hastighet och komfort för 

trafikanterna om ”en samhällsekonomisk kalkyl påvisar tillräcklig lönsamhet” (Vägverket, 

2003) 

Begreppet Strategi kan definieras som ”att ge upp idén med att bestämma en plan nu för vilka 

åtgärder som ska utföras i framtiden och istället bestämmer regler om hur man borde, vid 

varje tidpunkt, reagera på information som är tillgänglig just då” medan planering kan 

definieras som ”en formaliserad process att producera ett resultat i form av ett antal integrerad 

beslut” (Andersson, 2007). Strategisk underhållsplanering enligt Andersson är därför ”att 

härleda avsiktliga regler för användning ex ante i en strukturerad behandling av ett antal 

underhållsåtgärder”. 

Underhållsåtgärderna kan utföras: 

− i förebyggande syfte (FU) att förhindra att ett fel uppstår (direkt FU) eller för att 

upptäcka ett fel innan det leder till haveri (indirekt FU).  

− i avhjälpande syfte (AU) efter det att ett fel har uppstått.  

Beroende på konsekvenserna av felet kan åtgärderna utföras antingen omedelbart eller 

schemaläggas som illustreras i Figur 6. Förebyggande underhåll kan schemaläggas som: 

− Tillståndsbaserat - förebyggande eller avhjälpande underhåll där olika kontroller ger 

information om tillstånd som kan åtgärdas kontinuerligt för att förhindra en 

försämring eller som kan åtgärdas när den kommer i närheten av ett inte godtagbart 

förbestämd tillstånd  

− Förutbestämt (Periodiskt)- förebyggande underhåll där åtgärderna baseras bara på 

tiden eller förbestämt antal händelse från senaste åtgärd.  
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− Opportunistiskt - underhåll på grund av att en annan åtgärd har skapat tillfället. Det 

kan vara en planerad åtgärd som kanske flyttas fram i tid eller en komponent som man 

annars skulle inte har kunnat komma åt.  

 

Figur 6 Underhåll undergrupper (SIS, 2001 omarbetat)  

Avhjälpande underhåll leder oftast till stora konsekvenser i form av förlorad produktion på 

grund av tidsförlust medan man mobiliserar nödvändiga resurser men trots att det kan tyckas 

att det är billigare att utföra planerat underhåll så är det inte så i alla lägen. På grund av ett 

antal osäkerhetsfaktorer som framtida användningsbehov och standard krav kan det logiska 

beslutet vara att inte planera långsiktigt men att vänta med åtgärder och utföra bara de mest 

akuta vilket tala för mer tillståndsbaserat underhåll. Att se på den totala kostnaden av olika 

underhållsåtgärder som investeringar som sedan nuvärdeberäknas skapar också en möjlighet 

att välja den mest optimala underhållsnivån och underhållsformen för tillfället (Lind & 

Muyingo, 2009). Förnyelse underhåll som i många fall är tillståndsbaserad utförs oftast 

periodiskt på grund av budget restriktioner.  

Åtgärdsstrategier 

Underhållsåtgärdsstrategi baseras delvis på hur mycket planering en åtgärd kräver (vänster 

sida i Figur 7) men också på tillgängliga resurser samt framtida nyttande och nyttor som i den 

högra sidan av figuren. Utförande av underhåll på olika belagda vägar skiljer sig åt beroende 

på faktorer som beläggningstyp och vägtyp (som i stor sträckning också beror på om det är en 

högtrafikerad väg eller inte). Skillnaderna i metoderna ligger i bland andra miljöaspekter, 

utförandetid samt tillgång till kompetensen.  

Underhåll

Förebyggande  (FU)

Förutbestämt FU

Schemalagt

Planerade 
opportunistisk

Tillståndsbaserat FU

Oplanerade 
opportunistisk  FU

Analysstyrt/ 
Schemalagt FU

Kontinuering FU

Avhjälpnade (AU)

Uppskjutet AU

Tillståndstyrt 
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Planerade 
opportunistisk 

AU

Akut AU
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Figur 7 Åtgärdsstrategier (Lang, 2010, s. 11) 

Målnivåer för underhåll 

Tillstånd är status hos ett vägnät eller komponent vid en viss tidpunkt. Standard avser ett 

uttryck av en samling gränsvärden för ett antal tillståndsvariabler som varierar beroende på de 

transportpolitiska målen. Genom mätning samla man information om tillståndet vilken sedan 

används för att fastställa målet för vägunderhåll. En ny väg antas ha den högsta standarden 

vilken sedan kommer att sjunka med tiden. Underhåll utförs då tillståndet sjunker under den 

bestämda målstandarden som kan skilja sig från målnivån som i figur 8. 

 

Fördröjd åtgärd

Standard  av ny väg

Ideal standard

Budgetanpassad standard

Lägsta acceptabla standard

Tid

Tillstånd

Ej acceptabla standard

 

Figur 8: Olika typer av underhållsstandard (Potucek, 2007, s. 3) 

Tillståndsbedömning 

Tillstånd på en väg bedöms efter dess funktionella och tekniska egenskaper. De funktionella 

egenskaper gäller vägens användning som vägytans jämnhet, spårighet och friktion medan de 

tekniska egenskaper rör hur väl den underliggande vägkonstruktionens stöder vägytans 

funktion. Uppgifterna registreras i en databas och används sedan i bestämmande av målnivån 

som baseras på tre kategorier:  

− en grundläggande standard som identifiera stora ojämnheter  
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− en samhällsekonomisk standard grundad på en kalkyl som visa om det är lönsam att 

åtgärda ojämnheter som är mindre än kriterierna under den grundläggande standarden 

− vägens beständighet som i stort beskriver vägens tekniska egenskaper 

De första två kategorierna grundas på objektiva mätmetoder medan den tredje är en subjektiv 

bedömning som bestäms efter okulär besiktning och tekniska kriterier valda av fackman på 

området t.ex. kantdeformationer, tvärfall, sprickor på ”saltvägar”, avvattning, sannolikheten 

för potthål före nästa beläggningssäsong, brunnsbetäckningarnas höjd. Den slutgiltiga 

bedömningen av behov är en avvägning mellan företrädare för regionen, distriktet och 

företrädare för näringslivet i området (Öberg et al, 2003). 

Objektiva tillståndsbedömningar av vägytan baseras till en stor del på jämnhet (guppighet) i 

längsled (IRI) och jämnhet i tvärled (spårdjup). För att mätta längsgående ojämnheter 

använder man en virtuell enhjulig bilmodell som består av ett fjärdringsystem med hjul och 

chassis. Modellen färdas i 80km/h och man fastställer kontinuerligt summan av de två 

komponenternas vertikala rörelse som uppstår på grund av ojämnheter. Därefter få man ett 

värde i mm/m som utgör IRI. Ju lägre IRI desto jämnare är vägen och mindre effekt för 

trafikanten. 

 

Figur 9 Mätning av IRI (Ihs & Sjögren, 2003, s. 6) 

Spårdjup ger information om trafikens påverkan på beläggningen och kan användas som 

underlag när man ska besluta om åtgärder. För att mäta spårdjup beräknas det största djupet 

som kan finnas från en tänkt tråd som spänns tvärsöver vägytans höjdpunkter. Tråden är 

320cm lång och minst 17 punkter längs tråden (cirka var 20:e cm) avläsas för att finna det 

största djupet. Laserkameror och accelerometrar används tillsammans i mätningen. 

Accelerometrana mäter bilens gungningar orsakad av ojämnheter som räknas bort från 

vägprofilen som mäts med laserkameran för att på så sätt skapa en ostörd vägprofil. Spårdjup 

anges i mm för var 20:e meter och är ett medelvärde av 200 tvärprofiler på den 20 meter lång 

vägsträckan. Spårdjupsmätningar aggregeras sedan och redovisas i 400m sträckor. 

Europavägar, riksvägar och andra med årsdygnstrafik över 4000 mäts varje år (Öberg, 

G;(redaktör), 2001) 

Mätmetoderna har några brister och är inte alltid lämplig för alla fordon. IRI mätning är 

standardiserad till fjädringssystem, fordonstyp samt hastighet. Spårdjupsmätning tar inte 

hänsyn till tvärfallet som till stor del förknippas med vattensamlingar på vägen. Men två 

vägar med samma spårdjup kan hålla kvar olika mycket vatten beroende på tvärfall som i 

Figur 10.  
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Figur 10 Bestämning av spårdjup (Loukopoulos, Forsberg, Ihs, & Sjögren, 2008, s. 11) 

Spårdjupsmätningar aggregeras sedan till att täcka 400m sträckor och det är dessa siffror som 

redovisas. Aggregering gömmer på så sätt mindre partier som kanske är sämre än snittet. 

Samtidigt blir en mätsträcka med en större ojämnhet på slutet likvärdig en annan som är 

homogent men bara något ojämn. I Thomas, (2002) används bayesiansk inferens för att 

beräkna sannolikheten och placering av en brytpunkt av mätserierna och på så sätt identifiera 

homogena sträckor eftersom ändringar i spårdjupet och jämnhet sammanfaller oftaste med 

skillnader i slitlagrets ålder eller trafikmängd. Metoden kan tillämpas bland annat för att 

uppmärksamma underhållsåtgärder som inte har rapporteras i databasen. Beräkningar av 

brytpunkterna i nya mätserierna över en viss sträcka kommer att visa väsentlig avvikelse från 

beräkningar baserade på perioden innan åtgärden. 

Vägklassning och målstandarder 

Vägar indelas i fyra klasser beroende på antingen trafikmängd, tillåten hastighet eller både 

och. Olika vägklasser har olika målstandarder och riksgemensamma målstandarder ska 

tillämpas för samma vägklasser enligt regeringsdirektiv. Men som framgår i Figur 11 varierar 

målstandarder över regionerna även för de objektiva mått som IRI och spårdjup i jämförelse 

med myndighetens regler (RUD) som återges i Vägverket (1990).  Riksrevisionen, (2009) 

konstatera att även klassningen varierar i de olika regionerna.  

Målstandard för 

olika vägklasser 

 NORR MITT SYDÖST RUD (1990) Inofficiell 

(2002) 

Spår Klass 1  12 15 15 20 20 

IRI Klass 1  3,5 3 4 4 4 

Spår Klass 2  17 15 21 20 20 

IRI Klass 2  4,5 3,5 4,5 5,5 4,5 

Spår Klass 3  21 15 25 25 20 

IRI Klass 3  6 5 5,5 6,5 6,5 

Spår Klass 4  25 15 25 35 20 

IRI Klass 4  12 7 6,5 9 7 

Figur 11 Olika målstandarder i regionerna Källa: (Riksrevisionen, 2009, s. 48) 
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Informations och managementsystem 

Information om vägklass, högsta tillåtna hastighet, väghållare och andra samlade digitala 

uppgifterna för alla vägar i Sverige lagras i den nationella vägdatabasen (NVDB). Dock 

innehåller databasen inte information om den underliggande vägstruktur som dragning av 

vägtrummor eller ledningsnät. Information om vägtillståndet, tekniska krav och övriga 

reglerverk samt beräkningsmodeller och annat som behövs för att kunna planera underhållet 

av vägkroppen och överbyggnader är samlade i Pavement Management Systems (PMS). 

Historiska data om utförda åtgärder lagras i vägunderhållsdata (VUH) under fyra 

åtgärdstyper; nybyggnad, förbättring, bärighet och underhåll. Det finns stora brister i 

inrapportering till VUH som framgår av avvikelserna mellan de redovisade kostnaderna i 

ekonomisystem och i databasen i Figur 12. En möjlig förklaring enligt Riksrevisionen (2009) 

är att aktiviteter definieras olika i olika regioner och att ”systemet inte har uppdaterats på år 

vilket medför att det inte kan uteslutas att gamla moduler används för datauttag”. Verktygen i 

PMS används som beslutsunderlag i underhållsplanering. Kostnadsuppföljning av enskilda 

vägsträckor över tid kompliceras av att objektsbeteckning i ekonomisystem inte behöver vara 

det samma i den operativa verksamheten.  

 

Figur 12 Andelen registrerade kostnader i VUH av de totala kostnaderna för underhåll året 2008.  Källa: 

(Riksrevisionen, 2009, s. 42) 

Beslut om underhåll 

Trafikverket är organiserat i sex regioner: Norr, Syd, Väst, Öst, Mitt och Stockholm. 

Driftverksamheten utförs dels som objektlagd verksamhet som upphandlas årligen dels som 

avtal baserade på funktionskrav på i snitt 3 år. Verksamheten är indelad i 130 geografiska 

driftområden med en ansvarig projektledare drift för varje område. Vissa underhållsåtgärder 

ingår i grundpaket drift avtalet men genomförs efter beställning av projektledare.   

Underhåll av belagda vägar upphandlas vanligtvis årligen objektsvis för de vägar som bedöms 

har störst behov och det finns för närvarande tjugoåtta ”projektledare beläggning” i 

regionerna som i praktiken planerar, prioriterar, dimensionerar och utformar bygghandlingar 

för underhållsobjekt. Undantaget är region Syd där beläggningsunderhållet upphandlas i 

funktionsavtal med långa avtalsperioder med entreprenörer som sköter både drift och 

underhåll.   

Med hjälp av PMS tar Trafikverket fram underlag som visar hur mycket av det belagda 

vägnätet som har sämre vägytestandard än målstandarden. Därefter gör regionerna sina 

bedömningar av vilka åtgärder som behövs samt kostnaderna för åtgärderna. Beräkningarna 
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baseras på ”regionala företrädares uppskattning av årskostnaden över 40 år för en 

genomsnittlig väg i 14 olika vägtyper. Utifrån den regionala bedömningen av årskostnader 

för respektive vägtyp beräknar huvudkontoret ett riksgenomsnitt” (Riksrevisionen, 2009, s. 

58). Den genomsnittliga kostnaden ligger till grund för att aggregera både totala och regionala 

medelsbehov, vilka i sin tur ligger till grund för den långtidsplanering och nationella planen 

för vägtransportsystemet som är underlag till regeringens beslut om den årliga anslaget för 

ordinarie underhåll med vis justering för ogynnsamma klimatförhållanden i några regioner. 

De årliga underhållsmedlen fördelas centralt mellan regionerna per kilometer belagd väg. 

Regionerna använder sig av olika fördelningsmodeller mellan distrikten i regionen där 

kriterier för fördelning i visa fall är distriktets storlek, diskussioner med projektledare eller 

uppmätt tillstånd och i de flesta regioner är det projektledare beläggning som prioritera mellan 

olika vägobjekt i sitt område. Därefter börjar upphandling av kommande års objekt. I sin 

granskning noterade Riksrevisionen (2009) att region Norr har en mer utvecklad 

beställarfunktion och ”fullt ut prioritera mellan objekt” medan, som nämndes ovan, region 

Syd upphandlar underhåll av belagda vägar i underhåll av belagda vägar i funktionsavtal som 

ingår i grundpaket drift. 

Prioritering av underhållsåtgärder 

Prioritering av åtgärderna ska enligt bestämmelse i Vägverket, (2009) baseras i första hand på 

miljöeffektivitet och därefter på kostnadseffektivitet. Den tredje prioritering är när 

kostnaderna är höga men det finns önskan att uppfylla tvingande miljömål eller på grund av 

samhällsekonomiska beräkningar som utförs i PMS verktyg Effektberäkningar vid 

VägAnalyser (EVA) och i Excel verktyget Vännen07som beskrivs i Vägverket, (2008b). 

Dock beskriver dokumentet i första hand effekter av olika tillstånd i vägtransportsystemet och 

inte effekter av olika åtgärder och den är fokuserad på LCC beräkning av drift och 

underhållskostnader vid investeringsbeslut. Användaren specificerar en åtgärdsstrategi för ett 

objekt varefter systemet hämtar tillståndsvärden och prognostiserar utvecklingen för att till 

sist med hjälp av trafikeffektmodeller beräkna trafikkostnader. Resultaten visas som en 

sammanställning av löpande och diskonterade väghållar- och trafikkostnader samt 

redovisning av ett lönsamhetsmått – nettonuvärdeskvoten (NNK). Underhållsobjekt belagd 

väg väljs utifrån tillståndsmått, data om trafik på vägen okulär besiktning, tidigare åtgärder 

och rapporter från olika inspektioner. Däremot finner Öberg et al, (2003) att prioriteringen 

baseras på spårdjupsmättningar och den tilldelade ramen och inte så mycket på utförda 

samhällsekonomiska beräkningar. Vid resursbrist prioriteras beständighet (förebyggande 

underhåll) framför framkomlighet (Vägverket, 2003). Vissa åtgärder som ingår i 

grundläggande standard är olönsamma men måste göras för att standarden för vägen ska ligga 

över en ”skamgräns”. 

Optimering av vägunderhåll 

Ett antal mindre åtgärder kan räcka långt för att behålla en vägs funktion men optimal 

underhållsplanering syftar till att besvara frågan ”När är det dags för en större 

underhållsåtgärd”? Optimalt underhåll kan definieras som den underhållsåtgärd som ger mest 

samhällsnytta per investerad krona över åtgärdens ekonomiska liv för en bestämd standard. 

Kuhn & Madanat (2010) utgår från en robust optimering som utnyttjar det faktum att det finns 

kunskapsosäkerhet i förvaltningssystemet (en begränsad Hurwicz criterion asset management 

problem) för att besluta om underhåll, nyinvestering eller ingen åtgärd alls. Resultatet pekar 

på att robust optimering kan sänka LCC i förvaltning av infrastruktur. Andersson (2007) och 

Thomas (2002) är exempel på studier om optimering av drift och underhåll av belagd väg i 

Sverige. Optimering kan uppnås genom olika system och modeller och i Andersson (2007) 
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presenteras en förteckning över några modeller och pavement management systems (PMS) 

som används i ett antal länder. De inkludera: 

 optimering baserat på Markov beslutsprocesser  

 Arizona modellen som bygger på en mer samlad planering av alla vägprojekt som 

delas upp i mindre grupper som optimeras med olika Markov modeller. 

Utgångspunkten är att svara på frågan ”Vad är det minsta budgetbehovet för att 

underhålla till bestämd prestanda” 

 Network Optimisation System (NOS) som används i Kansas och Alaska syftar i 

motsats till Arizona modellen till att svara frågan ”Vilka maximala prestanda kan 

vidmakthållas med givet anslag”. I den här modellen är det möjligt att välja mellan 

kostnadstyrd nyttomaximering eller nyttostyrd kostnadsminimering. Mål för den 

totala kostnaden beräknas sedan genom att nyttor i de analyserade avsnitten viktas 

med vägytan. Andersson ifrågasätter detta förfarande eftersom han anser att trafik 

volym bestämmer totala nyttan medan underhållskostnaden bestäms av ytan. Den 

Finska PMS (HIPS) är en NOS-typ modell. 

 Den Svenska PMS optimeringen bygger mest på benefit/cost ratio (BCR) beräkningar 

enligt Andersson (2007). Trafikverket använder sig av HIPS vid strategisk planering, 

annars används prioriteringslistor. 

Figur 13 visar ett antal vägegenskaper och parameter som är av stor betydelse i beräkningen 

av optimalt underhåll där de vanligaste är IRI och spårdjup i kategorin aktuella tillstånd. 

Ytterligare objektiva metoder för att följa upp vägens tillstånd håller på att utvecklas 

samtidigt som effektmodeller kompletteras med blad annat trafikanternas upplevelse av 

åtgärder (Eriksson & Ihs, 2010; Ihs & Magnusson, 2000; Loukopoulos, Forsberg, Ihs, & 

Sjögren, 2008). Trots att objektiva mätningar av teknisk karaktär har under senare år inte 

förändras i någon större utsträckning, dvs. den objektiva standarden är oförändrad, men 

samtidigt verkar de mer funktionella tillståndsmåtten som beskriver tillståndet ur trafikant 

synvinkel upplevas som sämre (Eriksson & Ihs, 2010). 

 

Figur 13 Viktiga faktorer som påverkar beslut om åtgärder (Vägverket, 2008a, s. 33) 

Beräkning av nytta kan visas genom en beskrivning av olika effekter i form av samband 

mellan olika tillstånd i vägtransportsystemet som kan bedömas genom vägytans funktionella 

egenskaper för olika trafikeffekter samt olika material- och konstruktionsegenskapers 

betydelse för en vägytans funktionella egenskaper. De betydelsefulla karakteristika hos 

beläggningsytan för trafik och omgivning inkludera effekter på framkomlighet, trafiksäkerhet, 

komfort, fordonsslitage, däckslitage, bränsleförbrukning, resande (vägval), godsskador, däck-
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vägbanebuller, nedsmutsning, vägens livslängd och vinterväghållning.  Effekterna av brist på 

underhåll visar sig genom högre kostnader i form av kvantitativa parametrar som högre 

bränsleförbrukning, däckslitage, reparationer, restid, trafiksäkerhet, och komfort. I sin 

sammanställning och analys av schabloner för drift och underhållskostnader i EVA ger 

Karlsson, (2008) exempel på beräkning av högre kostnader för beläggningsunderhåll på grund 

av väsentligt ökade trafik. Figur 14 visa exempel på effekten av ökande IRI på hastigheten för 

en personbil.  

 

Figur 14: Samband hastighet och ojämnhet personbilar (Vägverket, 2008a, s. 55) 

Försämringen beräknas genom följande formel: 
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För att beräkna drift och underhållskostnader belagd väg i EVA, inkl. skattefaktorer, kr per 

meter och år används följande formel (Vägverket, 2006, s. 164): 
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Mätningar ger information om tillstånd och beräkningar visar effektsamband. Ambitionen är 

att underhåll ska utföras på så sätt att eftersläpning mot målstandard elimineras. Strategisk 

underhållsplanering ger regler och rutiner om vilka åtgärder som ska utföras med syfte att 

använda vägen i hela sin planerade livstid. Emellertid är kravet på samhällsekonomisk 

bedömning inte alltid förenlig med direktivet om enhetliga riksgemensamma målstandarder 

när hänsyn till parameter som regional näringsliv, politik och arbetsmarknad samt 

nedbrytningssamband. Det optimal underhållsnivån kommer i många fall att ligga längre än 

målstandarden. Optimering förutsätter att inmätningsdata speglar homogena sträckor på 

vägarna. 

Underhållsmål på långsikt 

Enligt Vägverket, (2003) är Trafikverkets långsiktiga mål för drift och underhållsåtgärderna 

att ”erbjuda alla trafikanter en god framkomlighet under säkra förhållanden året runt, nu och i 

framtiden, inom ramen för vad vägens fysiska utformning och bärighet medger och med 

hänsyn till miljön”. Där står att prioriteringen av de satsningar som görs bygger på 

samhällsekonomiska överväganden och de transportpolitiska målen och att fokus ligger på 

storstadsområden, större sammanhängande stråk, nationella stamvägar, samt övriga för 

näringslivet utpekade viktiga vägar. Framkomligheten och punktligheten kommer allra först i 

prioritering av leveranskvalitet. En samhällsekonomisk lönsam standardnivå är det när 

minskade trafikantkostnader i form av färre skador och slitage på bilen och minskad restid är 

större än de ökade underhållskostnaderna på grund av en högre målstandard.  

I planförslaget för 2010-2021 anger Trafikverket några exempel på de strategier för underhåll 

som gäller framöver. Ett är att ” målstandard för leveranskvalitet kan uttryckas i mätbara 

termer som t. ex ”restiden ska inte överstiga mer än 15 minuter från förväntad restid. Detta 

delas upp sedan i tre målnivåer där basnivån inte är specificerad medan det ska vara minst 70 

% nöjda trafikanter under + nivå och 80 % nöjda trafikanter under ++ nivån. De lågtrafikerade 

vägar utgör cirka 39,6 % av vägnätet men har betydligare glesare trafik och det innebär att 

drift och underhåll av lågtrafikerade vägar är i genomsnitt sex gånger högre per 

fordonskilometer än motsvarande för nationella stamvägar. 
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4 Enkätundersökning 

En enkätundersökning genomfördes med de som arbetar som projektledare beläggning och av 

de 34 personer som kontaktades svarade totalt 23. Frågorna i enkäten som i huvudsak 

formulerades som påståenden grupperades under fyra kategorier: ”begrepp och strategier”, 

”underhållsplanering”, ”beslut och redovisning av beslut” samt ”underhållsplanering i 

framtiden”. Intervjuer genomfördes även på plats i tre regioner. Alla frågor och svaren från 

enkäten redovisas i Bilaga 1.  

Tabell 1 visa hur länge de projektledare beläggning som kontaktades per region har arbetat 

med underhållsfrågor. Det finns en nästan jämn fördelning mellan de som har jobbat kortare 

än 5år och de som har arbetat med underhållsfrågor i mer än 10år men nästan inga som har 

jobbat mellan 5-10 år med underhållsfrågor.  

Tabell 1: Antal respondents i regionen och hur länge de har arbetat med underhållsfrågor. 

Region 0-5år 5-10år >10år Inget svar Antal svar 

Norr 0 0 2 2 2 

Mitt 2 1 0 1 3 

Öst 2 0 3 1 5 

Stockholm 2 0 1 0 3 

Väst 1 0 2 5 3 

Syd 4 0 3 0 7 

Antal respondenter 11 1 11 9 23 

Begrepp och strategier 

Enligt en majoritet av de svarande är gränsdragningen mellan begreppen drift, underhåll och 

investering otydlig, och en analys av svaren visar att uppfattningen om oklarhet varierar även 

inom samma region. Enkätsvar visar att gränsdragning i alla regioner är, i någon form, 

beroende på tillgängliga medel under året. 39 % av respondenterna vill se en skarp gräns 

mellan begreppen, medan mer än hälften av respondenterna delvis eller i hög grad anser att 

det inte behövs någon skarp gräns mellan begreppen, även om svaren varierar allt från 

”instämmer helt” till ”instämmer inte alls” inom samma region.  

Eftersläpande underhåll bedöms finnas i alla regioner, men enkätsvaren visar att alla inte 

definierat eftersläpande underhåll på samma sätt. En majoritet av respondenterna håller med 

om påståenden att eftersläpande underhåll betyder ”att alla vägar inte uppnår en bestämd 

målstandard” medan bara en person anser att det är ”Planerade arbeten som inte utfördes”.  

Ytterligare tre personer angav sina egna definitioner på eftersläpande underhåll:  

”Att alla vägar inte når upp till en, ur trafikanternas perspektiv, godtagbar standard”, 

”när åtgärden görs för sent” 

”Att pengarna inte räcker till att upprätthålla en bestämd standard”.  

Däremot ansågs det under en av intervjuerna att eftersläpande underhåll är ett begrepp som 

bara finns hos huvudkontoret. 

”Projektledare har koll på underhållsbehov och prioritering och har därför ingen 

eftersläpande underhåll men bara arbete som prioriterats att ligga längre fram i tid. 

Pengar kommer men det är alltid mindre än behövs”. 
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Regionerna har relativt tydliga principer för vilka underhållsinsatser som ska göras på en viss 

typ av väg. Underhållsstrategin för belagd väg är fastställd under en lång tid framöver och den 

lokala nivån, projektledaren själv, har ett stort inflytande över den beslutade 

underhållsåtgärden enligt 52 % av respondenterna. Emellertid är svaren inte 

sammanstämmiga inom regionen utom i en region. 

Underhållsinsatserna inom regionen beror mest på vägtyp och ÅDT enligt en majoritet av 

projektledare. 41 % av alla instämmer i hög grad med att underhållsinsatserna beror på 

tilldelade medel och det är lika många som  anser detsamma om ÅDT. Beläggningstyp anses 

ha mindre påverkan och bara 19 % instämmer helt med påståendet att beläggningstypen 

spelar roll.  

Tillståndsbaserat underhåll används ofta av över 80 % av respondenterna jämfört med cirka 

26 % gällande förutbestämt underhåll och 9 % som alltid använder sig av akut avhjälpande 

underhåll.  Ibland används opportunistiskt underhåll av 37 % av projektledarna och underhåll 

efter begäran av 30 % medan det är 61 % som ibland använder akut avhjälpande underhåll. 

Underhållsplanering 

Resultaten av enkäten visar att en majoritet av projektledarna inom området beläggning har en 

översiktlig underhållsplan som är 3-5år. En projektledare har ingen översiktlig underhållsplan 

medan den är längre än tio år hos en annan. Emellertid har 74 % av respondenterna 

detaljerade planer som är ungefär 1-2 år och 18 % har detaljerade planer som är kortare än ett 

år.  

75 % av insatserna som planerades för ett år sedan blev utfört i alla regioner enligt 83 % av 

projektledarna men siffran sjönk ju längre planeringshorisont blev. Av arbeten som 

planerades för 3 år sedan utfördes mer än 75 % enligt bara 5 % av respondenterna medan det 

var 0 % som gav motsvarande svar gällande arbeten som planerades för 5 år sedan. 

Planeringsarbetet är enligt intervjuerna kontinuerligt och rätt likartat i alla regioner. Det börjar 

med att listan för nästa års arbete spikas under tidig höst baserat på inventeringar och budget, 

samtidigt som årets utförda arbete kontrolleras och åtgärdslistan uppdateras. Sedan följer det 

praktiska arbetet med t.ex. ansökningar om tillstånd till dykning o.s.v. Den korta 

planeringshorisonten beror också på planeringsprocessen som upplevs av många projektledare 

som stressfylld eftersom fördelning av medel och upphandling av åtgärderna tar en stor del av 

arbetstiden under året vilket omöjliggör detaljerade långtidsplaneringsarbete. Ett önskemål i 

enkäten är  

”mera tid för planering t.ex. metodval, strategier (lägsta årskostnader), samverkan med 

andra t.ex. bro, investering, samhälle, även över gränser”. 

Osäkerheten om framtida medel och behov anses också påverka planeringshorisonten till att 

den blir kort. 

”Planer i tider och vilken väg och medeltilldelning måste ligga fastare för att kunna 

samplanera åtgärder. Idag kan en 2+1 åtgärd vara aktuell om 1-2 år för att om ett 

halvår är den 10 år bort i planeringen. Att dessutom kostnaden för slitlagret ligger på 

underhållssidan snedvrider budgeten då dessa objekt är väldigt stora och tar 25-40 % 

det året”. 

Projektledarna har en stor tillit till sina egna inventeringar som en mycket viktigt källa för 

information till underhållsplaneringen enligt enkätsvaren. Mätningar av ÅDT och spårdjup 

anses också som mycket viktiga. Andra källor, som åsikterna från medborgare och driftledare 

samt IRI mätningar och Priokartor anses som ganska viktiga av mer än hälften av 
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respondenterna. Däremot är tiden sedan senaste åtgärd inte särskilt viktig enligt 48 % av 

projektledarna. 

”Spårdjupet är den värsta boven på de högtrafikerade vägar och ligger till grund för 

bedömning av underhållsbehovet” (Intervju region 2) 

Samhällsekonomiska bedömningar anges som mycket viktiga källor till information för 

underhållsplanering av 17 % av respondenterna och av 61 % som ganska viktiga. En 

utveckling av frågan under intervjun visar att samhällsekonomiska kalkyler i PMS verktyg 

som Vännen07 och EVA används mest som en dubbelkontroll av egna bedömningar. 

Däremot tas hänsyn till viktiga näringslivsvägar under planeringsarbete. Svaren under 

intervjun tyder på att samhällsbedömningar är implicit under projektledarnas egna 

inventeringar. 

”Satsar (insatser) där man har mest bilar” (Intervju region 3)  

Underhållsplanering påverkas också enligt intervjuerna av en strävan att minska kostnaderna 

genom strategin att satsar på att undvika skarvar vilket gör att man får längre homogena 

sträckor och lägre kostnader samt att man samordnar underhållsinsatser tillsammans med 

andra närliggande investeringsarbete (Intervju region 2). 

För att bilda sig en uppfattning om vägtillståndet anses återigen egna inventeringar och 

spårdjup som mycket viktiga källor av en majoritet. Driftprojektledarens synpunkter och 

medborgariakttagelse uppskattas som ganska viktiga av 52 % av respondenterna. Enligt 

intervjuerna skapar det problem för vinterväghållning om spåren blir för djupa.  

Enligt enkätsvar dokumenteras projektledarnas kunskap om vägtillståndet ofta lika mycket 

genom egna privata dokumentfiler som genom uppdateringar i Trafikverkets databaser. Men 

en analys av svaren visar också att en övervägande andel av de som alltid använder sina egna 

privata dokumentfiler inte dokumenterar informationen på något annat sätt. Resultaten tyder 

också på att minst tre av regionerna har ett regionbaserat dokumentsystem men att dessa 

aldrig används av en majoritet av respondenterna och att en tredjedel av projektledare 

beläggning aldrig gör några uppdateringar i Trafikverkets databas som VUH.  

I samtalen angavs några önskemål om underhållsplanering som en kontinuerlig uppdatering 

och optimering av informationen i databaserna för att kunna förutse hur spårdjup kommer att 

utvecklas samt att man på regionnivå pekar ut vilka vägsträckor i regionen som ska prioriteras 

och de som kan åtgärdas senare.  

Eftersom mycket hamnar i ”huvudet” skulle det vara önskevärt att ha en person med 

ansvar att samla in/dokumentera/sammanställa informationen och att ser till att 

informationen till databasen uppdateras. Den person skulle också dokumentera annan 

information från fält personnel som oftast stanna kvar i ”huvudet” (Intervju region 1). 

Beslut och redovisning av beslut 

För en majoritet av respondenterna (44 %) grundas skillnaden mellan att lappa och laga en 

väg jämfört med att göra en större insats delvis på tydliga kriterier. Däremot baseras valet 

mellan att åtgärda en viss väg och inte en annan i samma ”målstandard grupp” ofta på 

objektiva bedömningar och erfarenhet för mer än 50 % av projektledarna.  

”Det är många faktorer som påverkar en vägkropp/vägkonstruktion, att lita endast till 

mätdata från slitlagrets överyta, det är att förenkla för mycket.    Faktorer som påverkar 

en hel del (kommentarer inom parantes): Avvattning (det enskilt mest kostnadseffektiva 

vi kan göra).  Äldre material (mer eller mindre bristfälliga, med mindre inre friktion).  
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Förseglingar (det näst mest kostnadseffektiva vi kan göra).  klimat (antalet frys och 

töcykler en väg/beläggning utsätts för).  Nya material (varierande typer och kvalitet)”. 

Möjligheten att få ett bra pris på arbetet påverkar alltid beslutet hos 17 % av respondenterna 

och ofta hos 35 %. Detta kan enligt intervjuerna bero på hänsyn till entreprenörens redan 

tillgänglig maskin park. Eftersom små kvarvarande partier här och där (ej homogena sträckor) 

kan bli dyra i längden att åtgärda var för sig utförs visst underhåll på ett opportunistiskt sätt 

för att sänka kostnaderna och således priset.  

”Prioritering av arbeten påverkas också av paketering för att göra objekten attraktiva 

eftersom vid en vinst på 20-30% kan ett mobilt asfaltverk vara motiverat  och lönsam 

för entreprenören” (Intervju region 2). 

För en knapp majoritet av respondenterna (52 %) skulle beslut om insatsen sällan ändras även 

om de visste mer om tillståndet på vägen medan 48 % anser att de skulle ändra sig ibland. 65 

% av projektledarna beläggning svarar att de ibland skulle ändra sina beslut om de hade bättre 

kunskap om effektsamband. Dessutom skulle 23 % ofta ändra sitt beslut om de lokalt hade 

större möjligheter att bestämma tid och metod för utförande av åtgärderna.  

De flesta projektledare beläggning håller delvis med om att en medborgare lätt skulle kunna ta 

reda på vad som planeras eller varför en åtgärd har prioriterats över en annan samt varför ett 

projekt inte blev av. Men mindre än 10 % instämmer helt med dessa påståenden och en analys 

av svaren från samma region visar skillnaderna som varierar allt från ”instämmer helt” till 

”instämmer inte alls”. Enkätsvaren tyder också på att det är lättare att ta reda på vad som 

planeras än att få reda på hur prioriteringen mellan olika åtgärder har gått till.  

För att redovisa underhållsbehovet på vägarna i sitt ansvarsområde använder sig projektledare 

beläggning av varierande metoder var för sig eller i kombination. Cirka en fjärde del av 

respondenterna använder sig alltid av priokartor och 30 % använder sig alltid av Excel blad 

och diagram medan 13 % och 17 % sällan använder sig av priokartor och Excel blad och 

diagram. Kundundersökningar används sällan i redovisning av behovet däremot visar svaren 

att priokartor används i högre grad som redovisning av behov än Excel blad och diagram. 

Åtgärdsplanering (ÅP) anges också som ett sätt som alltid används för att redovisa behov. 

Underhållsplanering i framtiden 

Svaren på ett antal påståenden om underhållsplanering i framtiden tyder på att 35 % av 

projektledarna beläggning i hög grad tror på möjligheten att få fram kvantitativa 

effektmodeller som anger hur viss egenskap hos vägen påverkar trafikanten medan 31 % 

svarar att de inte vet och 9 % instämmer inte alls. 61 % av respondenterna instämmer i  hög 

grad att större frihet för den lokala enheten att prioritera underhållsinsatser skulle vara till 

nytta för trafikanten och 57 % anser att mera resurser till underhåll på bekostnad av 

investeringar och mer decentralisering av beslutsfattande när det gäller prioritering av insatser 

skulle vara till nytta för trafikanterna.  

44 % av respondenterna instämmer delvis i påståendet att genom att ställa upp funktionskrav i 

upphandlingen skulle prioriteringen mellan underhållsinsatser i högre grad överlåtas till 

entreprenören medan 31 % håller inte med alls. 

”eftersom konsulter idag inte besitter en helhetssyn över behovet på vägnätet”. 

40 % av projektledarna håller delvis med om att det skulle vara till nytta för trafikanterna att 

lägga europavägarna under samma projektledare men 48 % av respondenterna inte instämmer. 

Dock finns det variationer inom regionsvaren.  
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Diskussionerna under intervjuerna antydde att förebyggande underhåll används mest på de 

högtrafikerade vägar och insatserna korttidsplaneras i en 3årig cykel baserad på 

konditionsbestämning medan lokalkännedom används för långtidsplanering där mer 

tidsbestämd underhåll används för de lågtrafikerade vägarna, vanligtvis i en 6 till 10årig 

cykel. Man planerar centralt på regionnivån för åldrandra av beläggning på de lågtrafikerade 

(<4000 ÅDT) vägarna medan resten planeras områdesvis. Fokusering på spårdjup på 

högtrafikerade vägar gör att beläggning byts ut innan den hinner åldras. Den övergripande 

strategin är hitta en målstandard i området som gör att man hinner åtgärda de värsta objekten. 

På de lågtrafikerade vägar som har en aning längre planeringshorisont är samverkan mellan 

drift och underhåll personal ännu viktigare för att bedöma hur länge till en väg håller.  

”Det viktigaste är att vägarna ska hålla. Strategin är att plocka fram vägar med 

spårdjup som är 14mm och inte 13mm eftersom en mål sänkning från 14mm till 13mm 

gör att det blir många objekt vilket tar tid att åtgärda” (Intervju region 1). 

I region Syd planeras t. ex arbeten med en långtidsplaneringscykel som är 3år medan de stora 

åtgärderna planeras på 10-15år. I planeringen använda man sig av en prioriteringslista med 

kartor (Priokarta)
3
. Kartan uppdateras när ett område upphandlas eller när pengarna inte har 

räckt till. På så sätt få man en grafisk jämförelse mellan åren. Prioriteringen bestäms sedan 

baserat på ÅDT. Det mesta av det årliga praktiska arbetet ligger på entreprenören i och med 

att regionen har funktionsavtal.  

Av sju övriga kommentarer som lämnades som tillägg till enkäten fokuserade tre stycken på 

ett behov av bättre långsiktighet i tilldelning av pengar för att få bättre långsiktig strategi för 

underhåll eftersom budgeten är en begränsande faktor som dessutom kan variera stort från år 

till år vilket försvårar planeringen.  

”Svårt att optimera åtgärden både mht livslängd och årskostnad samt 

investeringskostnad och budget”.   

                                                 

3 3
 Se Bilaga 3 
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5 Slutsater och rekommendation 

5.1 Sammanfattning 

Gränsdragningen mellan begreppen drift, underhåll och investering varierar till och med inom 

samma region och beror i vissa fall på tillgängliga medel under året. Redovisning av medel 

påverkar gränsdragningen i hög grad särskilt som beläggningsarbeten för investering och 

underhåll kan vara likadana. Kostnaden att återställa vägen kan således vara en investering 

eller underhåll baserat på om målstandard ligger över återanskaffningsvärde eller inte. Men 

gränsdragning kompliceras också av att det finns olika målstandarder för underhållet som en 

ideal standard beroende på ÅDT eller en budgetanpassad standard. Det är inte alltid klart att 

redovisningen baseras på samma underhållsstandard och därför blir det svårt att bestämma 

den nivå på eftersläpande underhåll som definierats av en majoritet i enkäten.   

Den övergripande underhållsstrategin är att satsa på tillståndsbaserade åtgärder där ÅDT är 

högst vilket i de flesta fall sammanfaller med vägtyp. Däremot är det svårt att se om 

åtgärderna utförs i förebyggande syfte eller i avhjälpande syfte. Fokusering på 

spårdjupsmätningar och tilldelade medel tyder på en avvägning mellan att prioritera de mest 

drabbade vägar framför mer generella förebyggande insatser. Lönsamhetsberäkningar i PMS 

som är tiotals år långa används ofta inför investeringsbeslut men sällan vid 

underhållsplanering. På grund av att beläggningen slits snabbare än den underliggande 

konstruktionen är översiktliga underhållsplaner cirka 3 år långa och den effektivaste 

planeringshorisonten för en majoritet av projektledare är inte längre än ett år. Emellertid är 

betydelsen av beläggningstyp för insatserna mycket varierande hos projektledare beläggning 

vilket kan beror på att i de flesta fall vägtyp bestämmer beläggning eller att LCC beräkningar 

och olika beläggnings metoder inte beaktas på samma sätt. 

Enligt Trafikverkets långtidsunderhållsmål ska satsningar som görs bygga på 

samhällsekonomiska överväganden och de transportpolitiska målen. I PMS kan lönsamhet 

och effektsamband mellan vissa parametrar som spårdjup, IRI, hastighet och trafiksäkerhet 

beräknas. Enkäten visar att beslut och prioritering av underhållsåtgärder i hög grad bygger på 

projektledarens erfarenheter av effekter av olika parameter som noteras under egna 

inventeringar. Detta kompletteras med synpunkter från driftprojektledare och i vis mån 

medborgarebegäran. Genom samtal med projektledare är det tydligt att trots brist på explicita 

samhällsekonomiska beräkningar bygger underhållsprioriteringar på individuella 

samhällsekonomiska bedömningar som inkluderar en sammanvägning av ÅDT, 

spårmätningar, medborgarebegäran och tillgängliga medel. Att många projektledare anser att 

mer kunskap om tillståndet eller effekt samband ibland skulle leda till ändrade beslut kan 

ligga i hur medel tilldelas på regionnivå som inte är alltid optimal på områdesnivå. Däremot 

skulle besluten påverkas oftare om projektledaren själv fick mer att säga till om när det gäller 

tidsplanering och karaktär av en åtgärd samt prioritering mellan insatser vilket anses vara till 

nytta för trafikanten. De transportpolitiska målen identifierar viktiga investeringsinsatser som 

behövs och samhällsekonomiska bedömningar används i alla investeringsbeslut. En majoritet 

av projektledare beläggning anser att upprustning av det befintliga vägnätet skulle vara till 

mer nytta för trafikanterna än ytterligare investering.   

Valet mellan olika insatser kan te sig som lätt för en erfaren projektledare beläggning men 

enkätsvaren tyder på svårigheter att lätt kunna redovisa prioriteringen för tredje man. Att 

mycket av kunskapen ligger i privata dokumentfiler förstärker behovet av gemensamma 

rutiner som ger en snabb och tydlig redovisning av hur prioritering mellan åtgärder går till. 

Tidigare studier visade att Region Norr har mer centraliserade formera för prioritering av 

underhållsobjekt medan Region Syd har funktionsavtal, men som inom andra regioner är 
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enkätsvaren inte samstämminiga angående hur åtgärder prioriteras. Minst 48 % av 

projektledare använder sig ofta av priokartor som är ett visuellt tydligt redovisningsmedel 

men nackdelen är att det ger sken av homogenitet i tillstånd på de redovisade sträckorna. En 

jämförelse mellan priokartor från olika perioder kan ge en missvisande bild av insatserna samt 

försvåra en förståelse av hur prioritering gick till på grund av att mellanliggande sämre partier 

vilken kan behöva akut underhåll inte syns på kartan. 

Under ett antal år har VTI och Trafikverket samt CDU ägnat forskning åt att tar fram och 

förbättrar kvantitativa effektmodeller där olika parameter som spårdjup eller färg på vägbanan 

används för att studera påverkan hos trafikanten. Trots det visar enkätsvaren att var fjärde 

projektledare inte vet eller inte instämmer alls med att det är möjligt att få fram kvantitativa 

effektmodeller som anger hur en viss egenskap hos vägen påverkar trafikanten.  

5.2 Diskussion 

Projektledare beläggning har bra kännedom om sina områden men det är kunskap som inte 

alltid är dokumenterad på ett tillgängligt sätt för andra i organisationen. Dessutom saknas det 

enhetlighet över landet i dokumentation av erfarenhet och av åtgärderna. Däremot finns det ett 

någorlunda fungerande ”parallellt” informationssystem med privata filer på lokalnivå som 

skulle kunna utvecklas till ett mer enhetlig system för hela landet. Det ska vara möjligt att 

genom dokumentationen förstå kriterier för olika prioriteringar och varför prioriteringarna 

gjorts och att det ska kunna gå att se att detta är systematiskt. så att man ska kunna svara på 

hur man håller koll på vägar. 

Projektledarna upplever att de tilldelas medel men att det är alltid mindre än behövs. Eftersom 

det inte är optimalt att hålla alla vägar i toppskick borde underhållsbehov redovisas baserat på 

vägklassens målstandard samt den planerade långtidsunderhållsstandarden. Vägarnas åldrande 

och typ av väg borde spela mer roll i planering av underhållet. Vägens målstandard justeras då 

med hänsyn till åldrande där effektsamband kopplas till åldern också. Genom åldern (tid 

sedan senaste åtgärd och nedbrytningskurvor) beräknas och justeras åtgärdskostnaderna.  

Enkla men beräknade effektsamband rörande framkomlighet, ökade kostnader för 

vinterväghållning samt trafiksäkerhet kan sedan redovisas. Genom en enkel men tydlig 

modell kan man ställa fram ett budget utifrån en optimering utifrån en viss målstandard – vill 

ni ha den här standarden på en väg som är så manga år då kostar det så mycket. Vad som är 

rationellt kan diskuteras baserat på kopplingen mellan en senare lagd åtgärd och 

kostnaden/vägkapitalvärdet. Idag att det inte lätt att få ett tydligt svar från alla regioner på 

frågan om vad som skulle hända i ett område i fall man fick mindre pengar eller exakt hur 

mycket pengar som behövs och hur de vet det. 

Man kan också ange målstandarden i form av tid mellan upptäckt av brist och åtgärd, där 

detta beskrivs i form av hur lång tid det är acceptabelt att en vägs kvalitet ska ligga under en 

viss nivå. Brist på underhåll redovisas då som en sammanställning av förflyttad tid och 

registrerat uppkomna effekter. Många av insatserna idag är tillståndsbaserade vilket skapar ett 

visst behov av fonderat medel om man ska kunna planera vägunderhåll med längre horisont 

än 3 år samt att minska på att bedömningar blir väldigt avhängiga av den enskilde individen.  

Eftersläpande underhåll definieras av en majoritet av projektledare som ”att alla vägar inte 

uppnå en bestämd målstandard” men den fastställd målstandarden i regionen eller 

beläggningsområde är inte tydlig. Eftersläpande underhåll enligt modellen i Jonsson (2005) 

blir relaterat till ursprunglig standard och inte till målstandard som kan vara högre på grund 

av ÅDT ökat jämfört med när vägen uppfördes. Höjs standarden över den ursprungliga så är 

det dock en investering och inte underhåll och om målstandarden ligger över standarden för 

vägen när den var ny räknas det enligt denna modell inte som eftersläpande underhåll.  
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Undersökningen har inte kunnat fastställa att någon effektmodell används av projektledarna i 

underhållsplanering utöver den individuella erfarenhetsbanken. Däremot utförs 

lönsamhetsberäkningar i PMS för investeringsobjekt. Prioritering mellan att göra en större 

åtgärd istället för att fortsätta laga och lappa bygger delvis på att trafikanternas upplever 

lapparna som störande samt på en strävan att samordna aktiviteter för att budgeten ska räcka 

så långt som möjligt. Det har visat sig att det befintliga avancerade verktyg i PMS inte 

används och att en majoritet av projektledare håller sig med enklare Excel dokument och 

diagram i sin dokumentation av kunskapen om vägtillståndet. Ett återkommande problem 

visade sig vara att ” fördelning av medel och upphandling av åtgärderna tar en stor del av 

arbetstiden under året vilket omöjliggör detaljerade långtidsplaneringsarbeten”.  

5.3 Rekommendation och framtida forskning 

Resultaten i enkätundersökning visar å ena sidan på ett stort behov av tydliga beslutskriterier 

för valet mellan olika åtgärder, beslutskriterer som på ett tydligt och pedagogiskt sätt kan visa 

på konsekvenserna av brist på underhåll. Å andra sidan uttrycker projektledarna också en 

skepsis mot möjligheterna att fånga in alla relevanta aspekter i modeller. Det är 

symptomatiskt att man bygger upp egna informationssystem och att egna inspektioner som 

inte alltid dokumenteras på ett sätt som kan tillgodogöras av tredje man spelar stor roll. 

Ska man tillspetsa kan man säga att det finns två möjliga visioner av den framtida 

underhållsplaneringen. Den ena extremen är att man får fram bra och heltäckande 

effektmodeller och en kontinuerlig insamling av information om tillstånd och trafik inom alla 

delar av vägnätet. I detta fall kan i princip en dator på huvudkontoret göra 

underhållsplaneringen och bestämma vad som ska göras det närmaste året. 

Det andra alternativet bygger på att lokal information alltid kommer att vara viktig och att det 

inte finns några enkla regler för vad som är den rätta åtgärden vid en viss tidpunkt. Enligt 

detta synsätt borde mer fokus läggas på redovisning av vad befintliga anslag har använts till 

och hur prioriteringen har gått till. Allmänheten ska i efterhand lätt kunna ta del av de 

argument som låg bakom att man gjorde insatsen A just nu och inte insatsen B som kanske 

angivits i en tidigare underhållsplan. Utifrån detta synsätt bör det  accepteras att man har en 

mer decentraliserade underhållsplanering där regionen och området har relativt fria händer att 

prioritera, men med krav att tydligt och lättillgängligt motivera sin val av åtgärder. På detta 

sätt blir det möjligt för båda allmänheten och verksledning att följer upp arbetet. På 

centralnivå ska man främst hålla koll på att man har vettiga motiveringar  i regionerna och att 

den tillgängliga informationen är tillräcklig. 

 

I praktiken handlar det om en blandning av dessa båda perspektiv. Ökade kunskaper om 

effektsamband gör det lättare för den lokala enheten att presentera  beslutsgrunden t ex till 

valet mellan att lappa och laga eller asfaltera om en hela vägsträcka.  

Genom att utnyttja projektledarnas Excel kunskaper kan t ex en enkel LCC kalkyl modell 

användas till att visa effekter av olika åtgärder som scenarion i modellen även om 

effektmodellen fortfarande är osäker och delvis hypotetisk. Idag bygger beslut på subjektiva 

beskrivningar som i sig är grundat på erfarenhet men svåra att redovisa. En enkel 

beslutsmodell baserat på några få parametrar i Excel skulle ge ökade transparens av 

prioritering av åtgärder inom en given budget och därefter på ett pedagogiskt sätt visa 

konsekvenserna av att inte få det medel som äskas. Excelmodellen ska försöka fånga in hur 

projektledarna tänker och försöka fånga in mer av den ”tysta kunskapen”. Beslutsmodellen 
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kommer idag vara rätt subjektiv men med tiden kan den i högre grundas på vetenskapliga 

studier.  

Enligt vår mening är ett intressant nästa steg för att utveckla underhållsplaneringen att genom 

”deltagande observation” försöka fånga upp och kodifera hur erfarna projektledare tänker. 

Detta projekt skulle kunna genomföras som ett kombinerat tekniskt/ekonomiskt projekt 

eftersom båda typerna av kompetens behövs för att förstå tankeprocesser och beslutskriterier. 

Implicita effektmodeller kan identifieras och steg för steg göras med explicita och 

underbyggda. Hypotesen är dock att det alltid kommer att finnas ”lokal kunskap” och 

erfarenheter av hur komplexa objekt är som går utöver effektmodellerna och att systemet för 

underhållsplanering måste göra det möjligt att kombinera utvecklade effektmodeller med 

denna lokala kunskap. 

Samma typ av studier kan göras inom järnvägssidan och projekt kan göras parallellt inom väg 

och järnvägssidan efter det kan finnas procedurer som är mer utvecklade inom det ena 

området och som kan vara av värde för det andra området.  

En mer utvecklad projektbeskrivning med denna inriktning kommer att tas fram till nästa 

ansökningsrunda för forskningsprojekt inom Trafikverket, eller tidigare om det finns intresse 

att komma igång med denna typ av studier snabbt. 
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Bilaga 1 Enkätstudie  

23 av de 34 som arbetar som projektledare beläggning kontaktades deltog i enkätunder-

sökningen som bestod av 34 frågor. Resultaten redovisas som procent av alla respondenter.  

1. Verksamhetsplaceringen och erfarenhet: 

Figur 15 visar responsfrekvensen per region och Figur 16 visar projektledare beläggnings svar 

om erfarenhet med underhållsfrågor. Resultaten visar att respondenterna är fördelat jämnt 

mellan de med över tio års erfarenhet och de med mindre än fem års erfarenhet.  

  

Figur 15 Responsfrekvens per region.     Figur 16 Hur länge har du arbetat med underhållsfrågor? 

A. Begrepp och strategier 

2. Gränsdragning mellan begreppen drift, underhåll och investering 

En majoritet av projektledare instämmer delvis i påståendet att tilldelade medel påverkar 

klassificering av åtgärd (Figur 17). Trots att gränsdragningen inte är helt tydlig i regionen 

anser flera respondenter att det inte behövs en skarp gräns mellan begreppen.  

 

Figur 17 Om gränsdragning mellan drift, underhåll och investering 
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3. Eftersläpande underhåll 

Resultaten i Figur 18 och Figur 19 visar att de flesta projektledare beläggning väljer att 

definiera begreppet som att alla vägar inte uppnår en bestämd målstandard och att det finns en 

del eftersläpande underhåll i sina områden. 

   

Figur 18 Hur definierar du eftersläpande underhåll?     Figur 19 Finns det eftersläpande underhåll i din region? 

4. Underhållsstrategier 

Projektledarna anser att de har visst inflytande över beslut om underhållsstrategier som anses 

delvis fastlagda under en lång tid framöver (Figur 20). Mer än 40 % av respondenterna 

instämmer delvis i att regionen har tydliga principer för vad som ska göras på en viss typ av 

väg.  

 

Figur 20 Om underhållsstrategier 
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5. Underhållsinsatser i regionen 

En majoritet av projektledarna (Figur 21) instämmer i helt eller i hög grad i att 

underhållsinsatser i regionen beror på antingen Vägtyp, ÅDT eller tilldelade medel. Lika 

många instämmer helt i att beläggningstyp har betydelse som de som anger att de inte vet. 

Vägtyp och ÅDT kan i stort anses vara korrelaterade. 

 
Figur 21 Underhållsinsatser i region beror på: (varje parameter för sig) 

6. Användning av olika åtgärdsstrategin i regionen 

Tillståndsbaserat underhåll är den mest förekommande åtgärdsstrategin medan svaren är 

jämnt fördelade mellan alternativen för Förutbestämt  underhåll (Figur 22). En majoritet 

använder sig sällan av opportunistiskt underhåll eller underhåll efter begäran.  

 

Figur 22 Hur ofta använda ni följande strategin? 
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B. Underhållsplanering 

7. Underhållsplaner 

Resultaten i Figur 23 och Figur 24 visar att en majoritet av projektledare har översiktliga 

underhållsplaner som är ungefär 3-5 år. De flesta respondenter har detaljerade 

underhållsplaner är som är ungefär 1-2 år. 

   
Figur 23 Vi har en överskitlig underhållsplan för        Figur 24: Vi har en detaljerad underhållsplan för 

 

8. Uppföljning av underhållsplaner 

De flesta av projektledare rapporterar att över 75 % av sina underhållsinsatser under året 

planerades för 1 år sedan (Figur 25).  En tredje del av respondenter utförde under året 75 % av 

insatserna som planerades för 3 år sedan medan varannan projektledare kunder utföra mindre 

än 25 % av insatserna som planerades för 5 år sedan. 

 

Figur 25 Hur stor del av arets underhållsinsatser ingick i den underhållsplan som beslutades tidigare 
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9. Källor för information till underhållsplaneringen  

Figur 26 redovisar vad respondenterna anser om hur viktiga ett antal givna källor är för 

information till underhållsplanering. Projektledarens egna inventeringar och spårdjup samt 

ÅDT anses vara mycket viktiga. Driftprojektledarens synpunkter och medborgarbegäran 

anses som ganska viktiga, vilket bekräftas av intervjuerna. 

 

Figur 26 Hur viktiga är följande källor för information till underhållsplaneringen: 

10. Källor för information om vägtillståndet 

För information om vägtillståndet anser nästan alla projektledare att deras egna inventeringar 

är mycket viktiga (Figur 27). Svaren varierar från mycket viktiga på alla källor till inte särskilt 

viktiga förutom för de egna inventeringarna.  

 

Figur 27 Hur viktiga är följande källor för information om vägtillståndet: 
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11. Dokumentering av kunskap om vägtillståndet  

Egna privata dokumentfiler används alltid av var fjärde projektledare för att dokumentera sina 

kunskaper om vägtillståndet (Figur 28). Uppdateringar i Trafikverkets databaser och egna 

privata filer används ofta av en majoritet av respondenter. 

 

Figur 28 Hur dokumenterar ni er kunskap om vägtillståndet? 

C. Beslut och redovisning av beslut 

12. Kriterier för beslut om åtgärder 

En majoritet av projektledare beläggning instämmer delvis i påståendet att valet mellan att 

lappa och laga kontra att göra större insatser grundas på tydliga kriterier som kan redovisas 

för tredje man (Figur 29) 

 
Figur 29 Valet mellan att lappa och laga kontra att göra större insatser grundas på tydliga kriterier som kan 

redovisas för tredje man.  
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13. Val om åtgärder på vägar inom samma målstandardgrupp 

Erfarenhet påverkar alltid valet mellan att åtgärda en viss väg men inte en annan i samma 

”målstandardgrupp” och område för fyra av tio projektledare beläggning (Figur 30). En 

majoritet av respondenterna svarar att de ofta baserar sitt val på objektiva tillståndsmätningar. 

 

Figur 30 Att åtgärda en viss väg men inte en annan i samma ”målstandardgrupp” och område beror på: 

14. Ändring av beslut 

En majoritet av projektledare beläggning skulle ofta ändra sitt beslut om de hade bättre 

kunskap om effektsamband (Figur 31).  Nästan lika många skulle ofta ändra sitt beslut om de 

visste mer om tillståndet på vägen som de som sällan skulle ändra sig. 

 

Figur 31 Hur ofta tror du att det skulle bli ett annat beslut om insatser om ni visste mer om tillståndet på vägen? 
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15. Information till allmänheten om underhåll 

Figur 32 redovisar synen på påståenden om hur lätt en medborgare kan ta del av information 

som gäller underhållsplanering. De flesta respondenterna instämmer delvis att det är möjligt 

på ett enkelt sätt. Svaren inom regionerna varierar från instämmer helt till instämmer inte alls. 

 

Figur 32 Om information till allmänheten 

16. Redovisning av underhållsbehov 

Lika många projektledare beläggning använder sig alltid av priokartor som de som ibland 

använder desamma för att redovisa underhållsbehov på vägarna i området (Figur 33). En 

majoritet av respondenter använder olika Excelblad och diagram.  

 

Figur 33 Hur redovisar ni underhållsbehov på vägarna i ert område? 
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D. Underhållsplanering i framtiden 

17. Underhållsplanering i framtiden 

Figur 34 redovisar synen på olika påståenden om underhållsplanering i framtiden. En 

majoritet av projektledare beläggning instämmer i mer än hög grad i att överföring av resurser 

från investeringssidan till underhåll samt mer autonomi för den lokala enheten skulle vara till 

nytta för trafikanterna. De flesta respondenter instämmer delvis i att genom att ställa upp 

funktionskrav i upphandlingen skulle prioriteringen mellan insatser i högre grad kunna 

överlåtas till entreprenören.  

 

Figur 34 Om underhållsplanering i framtiden 
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Bilaga 2 Exempel på Excelblad som redovisar underhållsbehov och prioritering 

 

Exempel på Prioritet/Planeringslista – Beläggningsarbete 



 

Bilaga 3 Exempel på Priokarta som redovisar underhållsbehov och prioritering 

 

Figur 35 Prioklass karta för Vännersborg som ett sätt att visa behov (Region Syd – Skåne) 


