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Förord 
Vi har valt att göra detta examensarbete för att förenkla arbetet med framtagandet av 
slutdokumentation för Svevias personal i arbetsledande ställning. 

Vi vill här och nu tacka samtliga som varit till hjälp och stöttat oss i vårt arbete. 

 

Thomas Fredriksson & Simon Kättström 

 

Luleå den 25/1 2010
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Sammanfattning 
I kursen Y0001B verksamhetsförlagd utbildning, VFU, skall vi skriva en rapport som 
beskriver och ger ett förslag till lösning på ett problem hos bolaget Svevia, vår arbetsgivare 
under praktiken. Ämnet vi valt att jobba med är Svevias slutdokumentation som skall lämnas 
in till Vägverket region före slutbesiktning av ett utfört jobb. 

Ämnet valdes bl.a. för att vi upplevde att dokumentationsproblem fanns efter de jobb som vi 
var med om att utföra under vår praktik, men avgörande var att även rutinerad personal ansåg 
att detta med dokumentation efter ett vägjobb var problematiskt och kunde underlättas. 

Så för att underlätta och spara tid på denna dokumentation skapade vi ett färdigt underlag i 
form av 3 stycken Excel filer som beskriver och sammanfattar vad vägverket kräver i 
dokumentation efter ett vägjobb. Dessa filer innehåller även de flesta mallar för mängd 
verifiering, kontroller och andra uppföljningar av väg projektet. Detta arbete beskrivs i denna 
rapport genom att belysa problemet och sedan med vilken metod vi löste det, samt en 
beskrivning av resultatet och diskussioner om det hela.   
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Bakgrund 
I vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) ingår det ett examensarbete. Detta arbete ska 
bedrivas i projektform och resultera i en rapport som analyserar ett problem och ger ett förslag 
till lösning, i vårt fall handlar det om att vi tar fram en produkt åt entreprenadföretaget Svevia 
och skriver en rapport om framtagandet. 
 

 
Bild 1 (Källa: http://www.svevia.se) 
 
Svevia är ett stort svenskt företag som före 1 januari 2009 hette Vägverket produktion, Svevia 
blev då ett bolag ägt av staten genom näringsdepartementet. Ett vanligt missförstånd hos 
allmänheten är att Svevias/Vägverket produktions verksamhet inte är konkurrensutsatt 
eftersom man förut tillhört Vägverket, men sedan 1999 har hela företagets verksamhet 
upphandlats genom konkurens. 
 
Svevia är Sveriges ledande driftentreprenör men hamnar även på 4:e plats bland Sveriges 
största väg och anläggningsföretag. Kärnverksamheten är att bygga samt att sköta driften med 
service och underhåll på Sveriges vägar och annan infrastruktur. 
 
Svevia hyr även ut och underhåller maskiner, fordon, byggbodar och utrustning detta genom 
det helägda dotterbolaget Fastighet och Maskin AB. 
 
Svevia finns geografiskt över hela Sverige och 2400 medarbetare, bolaget omsätter drygt 7 
miljarder årligen.1
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Syfte 
Syftet med att genomföra detta projekt är att Svevias arbetsledning ska få det enklare att ta 
fram dokumentationen som behövs vid överlämnandet av entreprenaden till kunden. 
 

Mål 
Slutdokumentationen ska bli lättare att utföra och få ett enhetligare utseende inom Svevia. 
Vårt arbete ska göra det enklare att föra in de dokument man fyllt i under byggets 
utförandefas direkt in i slutdokumentationen. 

 

Frågeställning 
• Kan man få fram ett slutdokumentationsunderlag som är enkelt att använda? 
• Hur mycket av slutdokumentationen kan färdigställas under produktionsskedet? 

 

Avgränsningar 
Vi har valt att göra ett dokumentationssystem för Svevia, även om det krävs samma 
dokumentationsinnehåll av andra företag så är det bara Svevias ledningssystem vi är bekanta 
med. Vi har även valt att inte behandla dokumentation rörande beläggningsarbeten och 
brobyggnationer. Den produkt vi arbetat fram uppfyller Vägverket Regions 
slutdokumentationskrav, men kan även ligga till grund för att uppfylla andra beställares krav.  
 
Vi kommer inte att lägga ut vår produkt för allmän beskådan, dock kan den komma att 
demonstreras vid en eventuell examensjobbspresentation. Givetvis kommer vår projektägare 
att få granska vår produkt under vissa förhållningsorder. Dessa restriktioner grundar sig 
naturligtvis i att produkten riktar sig till Svevias produktionsstyrning och är till för att 
användas inom företaget. Rapporten däremot kommer vi gladeligen att visa upp för 
allmänheten. 
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Projektorganisation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resurser 
Till vår hjälp har vi haft Svevias ledningssystem, referensgrupp samt arkivet med våra egna 
och gamla slutdokumentationer. Vägverket Regions mall för genomgång inför slutbesiktning 
(se bilaga 2). 
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Problem 
Under tiden vi båda var verksamma som arbetsledare åt Svevia i produktion under sommaren, 
upptäckte vi att det fanns problem med framtagandet av dokumentationen som skall in till 
beställaren efter utfört arbete. De delar i dokumentationen som gav oss mest huvudbry var 
kontrollplaner för egenkontroller och olika mängdverifieringsdokument.  
 
Efter att vi diskuterat problemet om slutdokumentation med våra respektive handledare kom 
vi fram till att en hållbar lösning skulle vara att vi tog fram en dokumentationsmall. Kraven 
för att en mall skall fungera är att den är lättjobbad och att användaren snabbt får förståelse 
för vad som förväntas av denne. Utifrån dessa kriterier började vi jobba för att få fram ett 
underlag. 
 
Problemet är avsaknaden av ett enhetligt system som ska göra uppgiften med framtagandet av 
slutdokumenten enklare och mindre tidskrävande. I dagsläget har de flesta arbetsgrupper inom 
Svevia egna former för slutdokumentationens innehåll och utseende, detta gör att de oftast 
tillfälliga arbetsledningar som skapas till projekten har svårigheter med att få fram rätt 
dokumentation under projektets gång. Vidare kan det konstateras att tiden det tar att allt som 
oftast börja från noll med all dokumentation skapar onödiga merkostnader för Svevia. Idag 
finns det inte något system att följa när man ska sammanställa en slutdokumentation utan 
varje upprättare, vanligtvis platscheferna, har sina egna upplägg. 
 
I ett sent skede av processen får man reda på av beställaren vad som förväntas i 
dokumentationsväg. Sedan sammanställs mer eller mindre färska dokument i en pärm med 
varierande upplägg och skickas in, varvid en del kompletteringar får göras. Detta 
förfaringssätt blir varken snyggt eller effektivt. 
 
Ett annat problem som framkom under intervjuerna var att när man har olika 
dokumentationsupplägg med egna blanketter osv. är det väldigt svårt och tidsödande att sätta 
sig in i ett pågående jobb t.ex. vid ett övertagande pga. omplaceringar, sjukdom eller 
semester. 
 
Ett indirekt problem av dåliga dokumentationer är dess inverkan på de 
leverantörsbedömningar som beställaren ger. Dessa bedömningar är en sorts betyg för utfört 
arbete som sedan avspeglar sig ekonomiskt vid kommande anbudsförfaranden. 
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Metod 
För att få lite mer fakta om problemen runt upprättandet av slutdokumentationen valde vi att 
göra intervjuer med berörd personal på Svevia. Vi valde att göra en intervju, se bilaga 1, där 
vi först frågade vilka brister de såg i samband med upprättandet av slutdokumentationen, och 
vad de trodde kunde göras för att underlätta upprättandet. Sedan frågade vi lite mer i detalj om 
enskilda blanketter inne i dokumentationen, om de hade några blanketter som hade fungerat 
bra eller dåligt för dem i tidigare jobb. Slutligen berättade vi om hur vi hade tänkt lägga upp 
dokumentationssystemet, och vi upplevde ett stort engagemang och intresse och fick mycket 
bra feedback. 
 
Under arbetets gång hade vi en viss kontakt med personal på Svevia för att få kommentarer 
och tips på upplägget. Vi valde även att under arbetets gång prova produkten på klasskamrater 
som var måttligt insatta i ämnet och på så vis få ett resultat på användarvänligheten. 
 
För att få fram så bra lösningar som möjligt på de dokumentationsproblem vi upplevde under 
vår praktik började vi fundera på de dokumentationer som utfördes till våra respektive 
projekt. Vi studerade grundligt dessa och andra gamla slutdokumentationer som vi sedan 
plockade ut bra och mindre bra lösningar ifrån. Dessa lösningar diskuterades och behandlades 
varvid egna idéer och lösningar sakta började ta form. Vi valde att göra samtliga dokument 
från grunden för att förenkla och förbättra dokumentens användarvänlighet och funktion men 
också för att få en enhetlig och stilren layout. 
 

Kravspecifikation 
Produkten ska: 

• Motsvara de krav som Vägverket Region Norr ställer på dokumentation av ett 
vägbygge, (se bilaga 2). 

• Effektivisera och underlätta Svevias dokumentationsarbete. 
• Vara lätt att förstå och fylla i dvs. användarvänlig. 
• Vara lätt att projekt anpassa. 
• Vara snygg och stilren och ge ett seriöst intryck. 
• I viss mån vara vidare utvecklingsbar. 
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Resultat 
Vi har resonerat oss fram till att skapa tre stycken Excelfiler, som ska täcka behovet av den 
dokumentation som Vägverket Region Norr ställer på vägbyggen och förstärkningsarbeten, se 
bilaga 2. Vi diskuterade oss fram till att det skulle vara det bästa utifrån den mängd dokument 
som skulle komma att behövas, det skulle alltså bli för mycket flikar i en eller två filer. I 
grova drag kommer filerna att namnges och ha ett innehåll enligt följande: 
 
 

 
Bild 2, ”dokumentationsflöde” som beskriver hur man tar sig igenom dokumentationsjobbet. 
 

Huvuddokument.xlsx 
Förstasida med överskådligt ”dokumentationsflöde”, se bild 2 ovan, som beskriver upplägget 
av dokumentationsmallen samt fält för inskrivning av objektspecifika uppgifter. Följt av ett 
fliksystem till slutdokumentationspärmen som följer Vägverkets ”genomgång inför 
slutbesiktning”. På respektive flik ska det finnas instruktioner om vilka dokument som ska 
sättas in där och i viss mån var man hittar underlag till dessa dokument. (Se bilaga 3). 
 

Kontroller.xlsx 
Förstasida med ”dokumentationsflöde” och inskrivning av objektsspecifika uppgifter som 
sedan flyttas till resten av dokumenten i filen. Därefter kommer kontrollprogram följt av 
samtliga kontrollplaner, förberedda för att underlätta framtagandet av en arbetsberedning. (Se 
bilaga 4). 
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Mängder.xlsx 
Förstasida med ”dokumentationsflöde” och inskrivning av objektsspecifika uppgifter som 
sedan flyttas till resten av dokumenten i filen. Här finns sedan alla mängdverifierings mallar 
samt lastviktsuppföljning och miljöklassuppföljning av projektets fordon. (Se bilaga 5). 
 
Eftersom en del av dokumenten skall fyllas i under tiden då projektet genomförs är det även 
viktigt att dessa går att använda manuellt och inte bara med hjälp av dator. Detta gjorde att vi 
även valde att ta fram en pärm för att säkerställa funktionen utan tillgång till dator. 
 

Konkurrens och substitut 
Några egentliga konkurrenter till vår produkt ser vi inte i dagsläget, men det skulle kunna 
tänkas att någon inom Svevia sitter på ett bättre dokumentationsupplägg än det vi framställer. 
Detta scenario kan ju komma att visa sig när vi presenterat vår produkt och ämnet 
aktualiserats inom företaget, vi är således medvetna om risken men eventuella åtgärder 
ajourneras på framtiden. Substituten för vår produkt tycker vi inte utgör någon konkurrens för 
oss efter som det är just dessa vi försöker förbättra, substituten skulle mot förmodan kunna 
användas av enskilda bakåtsträvare inom företaget. 
 

Intressekonflikter 
Denna till första anblicken okontroversiella produkt kan kanske orsaka vissa 
intressekonflikter inom Svevia om det vill sig illa. Då tänker vi främst på de fall där vi tagit 
inspiration från befintliga dokument som finns inom företaget. För att undvika att 
upphovsmännen till dessa dokument tar illa upp kommer vi att inta en ödmjuk ställning och 
eftersträva en öppen diskussion. 
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Diskussion/slutsats 
I filen mängder har vi skapat ett dokument som skall användas för att få fram de över och 
underlaster som färdats inom projektet man utfört. Överlast är den last som överstiger 
transportlastbilens maxlast med ett visst antal kilon, dessa kilon beror på projektets 
föreskrifter, en vanligt förekommande regel är att om lastbilens maxlast plus femhundra kilo 
överskrids är detta att räknas som otillåten överlast varvid böter för detta fås. Underlast är de 
laster som varit avsevärt små i förhållande till lastbilarnas tillåtna lastvikt. 

Lasterna som ofta köps in från täkt har stor betydelse för ekonomin i projektet då dessa kan 
komma att ge böter vid överlast och kapacitetsbortfall vid underlast som resulterar i indirekta 
ökade kostnader i projektet. Det här dokumentet bygger på en mängd formler och uträkningar 
som ska göra det så enkelt och tidsbesparande för användaren som möjligt. 

Tanken vi hade var att man bara skulle behöva skriva in lastvikterna i ett och samma 
dokument och samtidigt få fram de över och underlaster som förekommit. Överlasterna räknas 
ut av dokumentet automatiskt och rödmarkeras samtidigt som uträkning av bötesbelopp sker, 
här har vi också tagit hänsyn till de fall man har singelbilar och/eller bil och släp. 

Dessa böter på överlast tycker vi för övrigt är lite konstigt satta, främst för att de är så liten fel 
marginal, 0,5 ton och sedan ska man betala böter på 500 kr. Om man t.ex. lastar 36 ton på ett 
ekipage räcker det med 1,4 % för mycket för att det ska bli böter. Det är inte mer än 0,3 m³ för 
mycket grus. Delar man dessutom upp det på 2 flak är det 150 liter grus för mycket per flak 
som resulterar i böter! Det kanske inte låter så lite för de som beställer grus för att ha runt 
rabatten, men för den som lastar med en 6 m³ skopa och har flera bilar på kö i grusgropen kan 
det inte vara så lätt att på ett snabbt och smidigt sätt lägga på ett ”exakt lagligt” lass. 

Så våra tankar runt det här är att i många fall leder dessa hårda krav till att man lägger sig 
något ton under maxlast, vilket inte gynnar den som utför entreprenaden. 

Ett annat perspektiv på detta med krav på lastvikter ställda av vägverket som beställare är att 
det redan finns lagar om vad vi får ha för maxvikter på våra vägar. Dessa lagar som gäller när 
polisen väger ett fordon kan sammanfattas med att om man överskrider bruttovikten, alltså ett 
fordon som kör med last, har man följande ”acceptans” innan överlasten beräknas: man 
fördelar hela ekipagets vikt på fordonets axlar och rundar av till närmaste 100 kg för att sedan 
minska 500 kg på varje axel, därefter tar man ut böter för överlast! 

Som exempel kan vi ta ett 7 axligt ekipage som får ha en bruttovikt på 60 ton enligt 
Vägverket som beställare får entreprenören betala böter för överlast när lasten överstiger 60,5 
ton. Men blir man stoppad av polis på allmän väg med t.ex. 64 ton och samma ekipage 
fördelas överlasten på axlarna och resulterar i 571 kg per axel (4000 kg/7 = 571 kg) därefter 
avrundar man neråt till närmaste 100 kg. då finns 500 kg på varje axel och innan böter 
utfärdas dras just 500 kg bort och då finns inget kvar att bötfälla på. Men då böter väl utfästs 
så blir det betydligt ”dyrare” om ekipaget stoppas på allmän väg av polis! 
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Summan av detta är att vi tycker den ”acceptans” som finns i lagen borde vara mer lämplig 
och beprövad än den som vägverket som beställare ställer på entreprenören.2

Ett alternativ som vi diskuterat och tycker skulle passa bättre i ett anläggningsprojekt är att 
man tar ett medelvärde på de ekipagen man haft under en period och sedan utformar något 
bötessystem på medelvärdet. Då får man fast de som medvetet kör med överlast och slipper 
bötfälla de som bara ibland råkar lasta för mycket. Då skulle man också lättare kunna följa 
upp fordonen och t.ex. säga till när någon ligger högt på medelvärdet, sker ingen förbättring 
då skall kännbara böter utfärdas. Då känns det som vi lättare skulle få en acceptans för 
problemet och att det leder till att lastvikterna hålls, för det är ju dit alla vill komma med 
denna kontroll. 

 

Vid framtagandet av vår produkt hade vi som målsättning att få fram ett lättarbetat system i 
det avseendet att de som öppnade ett av våra dokument snabbt skulle få inblick och förståelse 
för hur de kunde använda dokumentet. För att få fram en bra pedagogisk användbarhet valde 
vi till en början att färglägga alla ställen i dokumenten som skulle ifyllas av användaren. Detta 
gav en enkelhet i dokumenten som vi tyckte skulle fungera bra. 

Efter en längre tid in i projektet insåg vi att färgläggandet utav dokumenten inte var särskilt 
bra ur miljö synpunkt så vi valde istället att enbart färga de områden som inte skulle fyllas i 
av användaren. Detta beslut blev inte bara bättre ur miljöaspekt utan också snyggare rent 
utseendemässigt samt fortfarande med en pedagogisk tanke bakom färgläggandet. 

När vi gjorde mallarna för kontrollplanerna funderade vi mycket på hur vi skulle dela in de 
olika kontrolldelarna på vägbygget. Vi hade diverse upplägg från Svevia som använts i de 
projekt vi gjorde vår praktik på och även andra äldre. Vi funderade att lägga upp det enligt 
anläggnings AMA eller praktiskt efter hur arbetet utförs, det blev väl någon blandning av 
dessa. Bl.a. delade vi upp kontrollen vid schakt i 5 olika kontrollplaner, en för schakt allmänt 
och sedan 4 stycken som kan användas vid olika sorters schakt. 

Detta gjorde vi för att vi tyckte det var svårt att få in de olika kontrollerna och 
tillvägagångssätt på en enda kontrollplan. Vi funderade också en del på hur kontrollerna ska 
utföras vid trumläggning och kom fram till att det var smidigast att dela in detta moment i 2 
olika kontrollplaner, ”Ledningsbädd, läggning” och ” Kringfyllning resterande fyllning”. 
Detta är våra inte allt för beprövade tankar om indelning av olika kontrollplaner och det går 
givetvis att ändra och projektanpassa innehåll och upplägg. 

Efter en tid in i vårt arbete började vi inse att de frågeställningar vi satt upp inte kommer att 
bli fullt ut besvarade. På frågan om man kan få fram ett underlag som är enkelt att använda så 
upplever vi efter diverse tester på klasskompisar att det är genomförbart, men här måste vi 
ändå lägga in en reservation då det faktiskt inte provats ute i Svevias produktion ännu. 
Detsamma gäller den andra frågeställningen, här ser vi ju själva att det mesta går att 

                                                 
2 http://www.akeri.se/files/bilder/syd/dokument/AHB2009_139-172_LastOchMatt_Webb_v20081215.pdf 
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färdigställa under produktionsskedet men vi har inget tydligt kvitto på detta förrän vi 
implementerat systemet i produktionen. 
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Referenser 
1. Svevias hemsida http://www.svevia.se 
2. Åkerihandboken ”LAST OCH MÅTT” 

http://www.akeri.se/files/bilder/syd/dokument/AHB2009_139-
172_LastOchMatt_Webb_v20081215.pdf 

 

Bilagor 
1.  Frågor som användes vid intervju. 
2.  Vv´s ”GenomgångInförSlutbesiktningMALL.pdf” 
3.  Separat fil i Excel-format ”Huvuddok.xlsx.” (ej med i tryckt version) 
4.  Separat fil i Excel-format ”Kontroller.xslx.” (ej med i tryckt version) 
5.  Separat fil i Excel-format ”Mängder.xlsx.” (ej med i tryckt version) 
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Intervju 18/11 2009 
 
Presentation 
Vi gör ett dokumentationssystem som ska underlätta för framtagandet av slutdokumentation 
vid vägjobb. Det innehåller bl.a. 

• Allt som krävs för VV:s ”genomgång inför slutbesiktning” avgränsat till att behandla 
”väg” och inte ”bro” och ”beläggning”. 

• Kontrollprogram och planer med arbetsberedningar. 
• Mängdverifiering. Lastviktskontroll 
• Nytt fliksystem. 
• m.m. m.m. 

 
Frågor 
 
Problemet: 
 

1. Vad ser du för problem med dagens sätt att få fram de dokument som krävs under 
utförandet och till slutdokumentationen? 

 
2. Vilka moment/dokument ser du som mest tidskrävande? 

 
3. Är det några dokument som oftare får kompletteras efter inlämnandet? 

 
4. Vad finns/har funnits för stöd vid framtagandet av slutdokumentation inom företaget?  

 
 
Lösningen: 
 

5. På vilka sätt tycker du man skulle kunna förbättra och effektivisera framtagandet av 
slutdokumentationen? 

 
6. Har du några konkreta förslag på hur ett specifikt dokument ska utformas? 

 
7. Tror du att den nya mallen vi tar fram skulle komma att användas inom företaget? 

 
8. Vad tror du krävs för att mallen ska användas inom företaget? 

 
9. Vad tycker du om vårt upplägg? (vi visar vår prototyp!) risa, rosa eller totalt såga! 

 



 

  
 1 (4) 

MALL 
Upphovsman Dokumentnummer Beteckning 

VNvb, Hans Grenvall VN LED 2004:079-1 AL10 2004:55 
Dokumentansvarig Giltig fr o m Giltig t o m Version Senast ändrat 

cVNvb, Tomas Ölvebring 2004-09-03 -- 5.0 2007-05-07 

 
Genomgång inför slutbesiktning 
 

 
 
Objektnr:  Objekt:   
 

Entreprenör:  

 
Närvarande:  
 

Datum:  

 

Plats:   
 

 

 

1.      Projektgenomgång: OK/ Saknas / 

Anmärkning 

 Projektplan  

 Arbetsmiljöplan  

 Riskanalys  
 Alla byggmötesprotokoll signerat  
 Kontraktsgenomgång signerat  

 

2. Förändringar mot kontrakt: 
 Ev. förändringar mot kontrakt på utförandet  

 

3.      Behandling av avvikande produkter, avvikelserapporter 

 Avvikelser? (Produkt/Utförande) enligt bilaga.  

 

4. Tidplan 

 Tidplanen  

 Är bygget färdigt inom kontraktstiden? Om inte, anges  

        kvarvarande moment och tid 
 

 

5.      Produktidentifikation och spårbarhet: 
 Vad är köpt och lagt i vägen?  

 Finns det ett certifikat/deklaration på produkten?   

       (Grusmaterial deklaration enligt SS-EN 13242) 
 

 

6.      Produktionsstyrning, entreprenörens rutiner: 

 Kontrollprogram/Kontrollplaner signerade?  

   

7. Verifiering, Kontroll och provning 

 Entreprenörens dagbok  

7:a Väg 



Avverkning/Röjning Redovisning - Inmätning/Annan verifiering  
Sidotrummor Redovisning - Läge/Dimension/Längd  
Vägtrummor Redovisning - Läge/Dimension/Längd/Djup/                                           

Trumbädd/Packning/ Kontroll Lutning/                                                        

Kringfyllning/Återfyllning 

 

Utloppsdiken Redovisning - Läge/Längd  
Vägdiken Redovisning - Läge/Längd/ev sektionering                             

diken > 1m
2
 

 

Kantskärning Redovisning - Läge/Längd  
Vegetationsavtagning Redovisning - Läge/Längd  
Terrassering Redovisning - Läge/Djup  
Justering terrass, lutningar Redovisning bredd och tvärfall  
Massor i slänt Redovisning - Läge/Mängd  
Packning Redovisning för resp materiallager,  

överfarter, typ av vält, vattning 
 

Berg/Block/Sten Redovisning - Läge/Storlek  
Geotextil Redovisning - Läge/Längd  
Armering Redovisning - Läge/Längd  
Räcken  Redovisning - Läge/Längd  
Skyddslager,  

sidotag/väglinjen 

Redovisning materialprov  

Förstärkningslager Redovisning materialprov  
Bärlager Redovisning materialprov  

(antal, provmängd etc), Tjocklekar 
 

Stödremsa Redovisning materialprov  
Dränering Redovisning - Läge/Dimension/Längd  
Viltstängsel Redovisning - Inmätning/Annan verifiering  

 

7:b Beläggning 
Beläggningstyp:   
Infräsning Redovisning - Infräsningsdjup och bredd  
Uppfräsning   
Arbetsrecept (ev. 

revideringar?) 
Redovisat och överlämnat senast 2 veckor  

före tillverkningen 
 

Kvalitetskontroll av stenmaterialprov (1 provning per entreprenad och  

stenmaterialkvalitet på den första mängden om 1 000 ton stenmaterial,  

därefter 1 prov per påbörjad mängd om 10 000 ton) 

 

 Flisighetsindex, FI  

 Kulkvarnsvärde (slitlager), Micro-Devalvärde  

(bärlager) 
 

 Krossytegrad, C, kategori  

 Los Angeles-värde, LA  

 Glimmerhalt - Minst 1 prov per täkt och säsong  
Kvalitetskontroll bindemedel 1 prov/500 ton bindemedel, dock minst  

1 prov/säsong och bladningsverk 
 

Bindemedelskvalitet, 

mjukpunktsförändring 
1 prov för varje påbörjad  

kvantitet om 10000 ton 
 

Bindemedelshalt 1 prov för varje påbörjad  

kvantitet om 800 ton 
 

Kornstorleksfördelning 1 prov för varje påbörjad  

kvantitet om 800 ton 
 

Hålrum (gäller ej 

MJOG) 
Marshall / Borrprov  

Vattenkänslighet Förprovning / Fältprovning  
Nötningsresistens Prallrov: 5 stycken  
Tjocklekar/Mängd Borrprov / Vågsedlar  



Tvärfallsmätning  
Jämnhetsmätning Utförs av beställaren:  
Åtgärder mot separationer  
Dokumentation av klistring, inkl mittskarv  
Temperaturer, täckning av lass  

 

7:c Konstbyggnad, Bro 
"Kontrollera att dokumentation enligt Bro 2004 15.2 finns, t ex:  

 Relationsritningar  

 Betonggjutningsjournaler  

 Drift- och underhållsplan  

 Ev avvikelserapporter  

 Ifyllda kontrollplaner för tilläggskontroll  

 Kontrollintyg enligt BSK, avsnitt 9:4 samt röntgenfilmer mm  

enligt 56. 
 

 Mätprotokoll enligt 15.22 (bl a höjder avvägningsdubbar)  

 Provningsintyg bl a: Hållfasthet betong enligt 45.511 och 

frostbeständighet betong enligt 45.512 
 

 Pålningsprotokoll och pålplan  

 Separata arbetsbeskrivningar  

 Verifikat och certifikat enligt avsnitt 10.8  

 Fyllning under bro enligt 35. (bl.a. material enligt 33.3, rätt nivåer  

och packning) 
 

 Fyllning mot bro enligt ATB VÄG E7.3, packning enligt E5.4.2   

inklusive kontroll enligt E5.2.3. 
 

 

8. Dokumentstyrning: 
 Dokument som visar in- och utgående dokument  

  (t ex Tillstånd för sidotippar, nöjdförklaringar) 
 

 

9. Behandling av kontroll, mät- och provningsutrustning 
 Dokumentation på att kontroller av mät- och provningsutrustning 

har gjorts 
 

Våg kalibrering (t ex Traktorvåg, Verksvåg etc)  
C-trip  
Avvägningsinstrument  
Digitalpass  
Totalstation  

 

10. Arbete på Väg, trafikanordningar under byggnadstiden 
 Dokumentation på daglig kontroll och hastighetsnedsänkning 

(Liggaren) 
 

 Samtliga TA planer   

 TA-revisioner  

 

11.   Överlämnande 
Enligt kontrakt och överenskommet material som skall överlämnas 2 

veckor före slutbesiktning, t ex: 
 

 Kvalitetsdokument – Resultatpärm skall innehålla samtliga 

punkter i denna genomgång 
 

 Relationsritningar  

 Blankett Inrapportering av vägunderhållsåtgärder 

 Grunddata, ev ny mätning av väglängd etc pga nysträckning 

 



 Skötselplaner  

 

12. Ekonomisk avstämning, slutreglering 
Samtliga förekommande 

mängder 
Redovisning ev. beräkningar, vågsedlar etc.  

Tillägg och ändringsarbeten  
Regleringar bindemedel  
Röda/Gula/Gröna fordon Redovisning av förteckning/ 

maskiner/timmar 
 

Regleringar jämnhet  
Viktbestämmelser Redovisning av förteckning/fordon/laster  
Ej rundbottnade flak, 

bel.massa trpt 
Redovisning  

 

13.   Besiktning på väg 
 Hur är det allmänna omdömet om objektet, finishen  

 Ser stödremsan bra ut? Slänter?  

 Hur ser beläggningen ut? Öppen? Ojämna beläggningsskarvar?  

 Har objektet sopats inför målningen?  

 Finns det några anmärkningar på vägen eller sidoområdet i övrigt?  

 Viltstängsel  

 Väg- och Sidotrummor  

 Vägräcken, rätt höjd?  

 Vägmärken, rätt höjd/lutar, avskjuvningsbara där så erfordras etc  

 

Övriga anteckningar:   
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