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Förord 

Som avslutning på civilingenjörsutbildningen Väg- och 
Vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet upprättas detta 
examensarbete vilket omfattar 30 poäng. Arbetet har utförts vid 
institutionen för Samhällsbyggnad, avdelningen för geoteknologi och i 
samarbete med Vägverket region mitt.  
 
Jag vill rikta ett tack till följande personer för den hjälp och de råd 
som de bidragit med: Knut Henriksson, handledare vid Vägverket 
region norr, Ingemar Sundin, SCA, Sven Knutsson, handledare vid 
Luleå tekniska universitet och alla ni andra som hjälpt mig färdigställa 
detta arbete. 
 
Jag vill även rikta ett tack till involverade personer vid Vägverkets 
kontor i Härnösand. 
 
 
 
 
Fredrik Nilsson, Luleå, Mars 2010 
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Abstract  

A significant part of Sweden's gravel roads are now in a very bad 
condition. If the National Road Administration will obey the transport 
policy objectives set by the government the major investments will be 
in roads being important to the business world. For the forest industry 
this means heavy transports on small gravel roads. The aim of this 
work is to follow, describe and document the collaboration between 
the forest industry company SCA and the Swedish National Road 
Administration in their work with reconstruction and rehabilitation of 
a small gravel road. The study is done from an economical and 
technical perspective in order to increase the bearing capacity of the 
road.  
 
Road 528 and 529 is located between Naggen and Finnsta via Kälen in 
Ånge community, mid-Sweden. It is a very important road, mainly for 
the forest industry and the company SCA. The road is located far from 
the nearby north and a south road in the area and it has a large 
catchment area for wood and timber material. The road is suffering 
from a low bearing capacity mainly during spring. This makes it 
difficult to get timber out of the forests. The gravel road has a bearing 
capacity class of a BK 1 road, but due to the big reduction of bearing 
capacity, the road gets a decreased classification during thaw in 
spring. In order to secure timber delivery, all over the year, and 
thereby have the classification to BK 1 all the year, the road requires 
extensive rehabilitation work. By interviews of Mr. Ingemar Sundin, 
who is responsible for SCA roads, he assured that their method, with 
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normal gravel road maintenance, will strengthen the road to be a BK1 
road all year round and at the same time have a lifespan of 20 years. 
 
The difference between this project and similar, normal reinforcement 
projects, run by the National Road Administration are mainly the 
construction document, the so called active design methodology and 
the economy. The construction document is performed by SCA 
company in their own way. The active design method means that the 
design work continues throughout the construction period and 
construction document changes as long as the construction proceeds. 
The economy of the project is special. Because the SCA company has 
an interest in the road, they feel that it is worth investing some 
resources on the road. For instance, they pay for the construction 
documents and management of the work by themselves. They do not 
have any surcharge for profit or to cover some administrative costs in 
either material or machinery. The National Road Administration 
provides compensation for the reprocessed material and SCA may 
have their compensation successively with a transparent accounting of 
costs. 
 
The study showed that using this method, given that the comparative 
calculations have the same effectiveness at work and the surcharge for 
profit is around 12%, the cost reduction was around 9.7 million SEK. 
This is equivalent to 21 kilometers reinforced road constructed by this 
method. 
 
The use of stakeholders with interests in the road due to hold down the 
costs is a very good idea. The stakeholder has obviously beneficial 
interest, but unlike the other contractors, they have no interest to 
obtain profits in the construction stage. 
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Sammanfattning 

En betydande del av Sveriges grusvägar är idag i ett väldigt dåligt 
skick. Ifall Vägverket ska lyda de transportpolitiska mål som 
regeringen satt så ska det bland annat investeras i vägar som är viktiga 
för näringslivet. För skogsnäringen handlar det ofta om tunga 
transporter på mindre grusvägar. Syftet med detta arbete är att utifrån 
ett ekonomiskt och bärighetshöjande perspektiv dokumentera ett 
samarbetsprojekt mellan SCA och Vägverket. I studien ingår även att 
beskriva hur den alternativa förstärkningsmetod som SCA använder 
sig av fungerar.   
 
Väg 528 och 529 mellan Naggen och Finnsta via Kälen i Ånge 
kommun är en mycket viktig väg, främst för skogsnäringen. Det är 
långt mellan de nordliga och sydliga vägarna i området och vägen har 
ett stort upptagningsområde för skogsråvara. Bärighetsbristerna i 
vägen gör att det idag är svårt att ta fram virke från skogen, då främst 
under våren. Denna grusbelagda väg klassas som en BK 1 väg, men på 
grund av de stora bärighetsbristerna måste vägen klassas ned vid 
tjällossningen under våren. För att kunna säkra virkestransporter under 
hela året och därmed höja vägen från BK 2 till BK 1 året om behövs 
omfattande förstärkningsarbete. Via en intervju med Ingemar Sundin 
som är vägansvarig för SCA, försäkrar han att deras metod, med 
normalt grusvägsunderhåll kommer vägen att förstärkas till BK1 året 
om och då uppnår en livslängd på 20 år. 
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Det som skiljer detta förstärkningsprojekt ifrån Vägverkets normala 
fall är främst bygghandlingen, den så kallade aktiva designen och 
ekonomin. Bygghandlingen utförs av SCA på deras eget vis. Med den 
aktiva designen menas det att projekteringen fortsätter under hela 
byggtiden och bygghandlingen ändras eftersom bygget fortskrider. 
Ekonomin i projektet är speciell. På grund av att SCA har intresse i 
denna väg så känner de att det är värt att satsa lite resurser på vägen. 
Till exempel så bekostar de bygghandlingen samt ledningen av arbetet 
själva. De lägger inte på några påslag för vinst eller för att täcka vissa 
administrativa kostnader på varken material eller maskiner. Vägverket 
ger ersättning för upparbetat material och SCA får sin ersättning 
löpande efter en öppen redovisning av kostnaderna. 
 
En jämförande uträkning visar att skillnaden mellan detta samarbete 
och en vanlig entreprenad blir en insparad kostnad på 9,7 miljoner 
kronor. Det motsvarar cirka 2,1 mil förstärkt väg med 
samarbetsmetoden som användes mellan SCA och Vägverket. Den 
insparade kostnaden är framräknad med grunderna att effektiviteten i 
arbetet är detsamma på alternativet samt att påslaget för den fiktiva 
entreprenören ligger på cirka 12 %.  
 
Att använda sig av intressenter med intresse i vägen för att hålla ner 
kostnaderna är en mycket smart idé. Intressenten har självklart 
vinstintresse, men till skillnad från övriga entreprenören så har de inte 
intresse till att få vinsten i själva byggskedet. 
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Förklaringar 

BK1 
Bärighetsklass 1, är en beteckning på en indelning av vägar efter 
tillåtet axel- boggi- och tridemtryck, samt tillåten bruttovikt. BK1 
tillåts en maximal bruttovikt på 60 ton. Samtliga allmänna vägar är 
klassade till BK1 om inget annat är angivet. 
 
BK2 
Likt BK1 men BK2 tillåts en maximal bruttovikt på 51,4 ton. 
 
BK3 
Likt BK1 och BK2 men BK3 tillåts en maximal bruttovikt på 37 ton. 
 
 
ÅDT 
Årsmedeldygnstrafik, är ett mått på det medelvärde som refererar till 
trafiken ett genomsnittligt dygn under ett visst år och för ett visst 
vägavsnitt. 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 
En betydande del av Sveriges grusvägar är idag i ett väldigt dåligt 
skick. Främst gäller det vägar som är lågtrafikerade. Dessa vägar 
härstammar oftast från de tidiga vägarna som inte konstruerades för de 
gällande bärighetsklasserna och därför inte uppnått dessa. Anledningar 
till att dålig bärighet i vägar kan förekomma är varken tekniska eller 
kunskapsmässiga. Den främsta faktorn är ekonomin, det finns inte 
tillräckligt med pengar för att hålla alla allmänna vägar i Sverige i ett 
skick som bilister och övriga fordonsförare är nöjda med. Av denna 
anledning kan det vara intressant att studera ett samarbetsprojekt 
mellan SCA och Vägverket. SCA försöker bevisa att det går att 
förstärka en lågtrafikerad grusväg billigare än vad som kan göras i 
dagsläget. Detta examensarbete kommer att visa var i processen som 
de ekonomiska resurserna går att spara in. 
 
På ett möte i februari 2007 mellan Vägverkets ledning och SCA:s 
ledning diskuterades ett samarbete för att få ned kostnaderna på 
bärighetshöjande åtgärder på viktiga lågtrafikerade vägar. Mindre än 
ett år senare upptogs kontakten igen. Denna gång gällde det väg 
528/529 i Ånge kommun. Förslaget om ett samarbete accepterades 
och vidare prioriterades projektet i Vägverkets BÄR–plan. 
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Regeringen har tagit beslut om vilka mål som ska finnas inom 
infrastrukturen och de transportpolitiska målen lyder: 

 
Transportpolitiska mål  
Det övergripande målet för transportpolitiken är att 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet.  
 
Det övergripande målet stöds av två huvudmål: ett 
funktionsmål och ett hänsynsmål. Funktionsmålet berör 
tillgänglighet genom resor och transporter. Hänsynsmålet 
handlar om säkerhet, miljö och hälsa. (Vägverket 2009) 
 

Ett steg mot att följa de satta transportpolitiska målen är att investera i 
vägar som är viktiga för näringslivet. För skogsnäringen handlar det 
ofta om tunga transporter på små lågtrafikerade grusvägar. I vissa fall 
är dessa vägar väldigt viktiga transportstråk. I dagens läge klassas en 
del vägar ned i bärighetsklassificeringen under delar av året vilket gör 
det omöjligt för tunga transporter att ta sig fram. 
 
Ett steg mot att minska kostnaderna samtidigt som bärigheten ökas 
kan vara att samarbeta med parten som använder vägen mest och har 
störst intresse i att vägen ska vara tillfredställande. Projektet mellan 
SCA och Vägverket ses som ett pilotprojekt för att ta reda på om det 
går att förstärka grusvägar på ett mer kostnadseffektivt sätt än vad det 
i dagsläget går att åstadkomma med Vägverkets bestämmelser och 
föreskrifter. 

1.2. Syfte och mål 
Syftet är att utifrån ett ekonomiskt och bärighetshöjande perspektiv 
dokumentera samarbetsprojektet mellan SCA och Vägverket. I studien 
ingår även att förklara begrepp för det speciella fallet samt beskriva 
hur SCA:s förstärkningsmetod fungerar.   

1.3. Forskningsfrågor 
• Vad definierar ett lyckat samarbetsprojekt? 
• Hur genomförs ett förstärkningsarbete? 
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• Hur stora besparingar kan ett samarbete medföra? 

1.4. Avgränsningar 
• Författaren kommer endast att analysera projektsamarbetet 

mellan SCA och Vägverket. 
• Vidare avgränsas examensarbetet till att jämförelse kommer 

endast att ske på det ekonomiska och utförandemässiga planet.  
• Ytterligare avgränsningar för Samarbetsprojektet presenteras i 

kapitel 4.3.1. 

1.5. Författarens referensram 
Författaren går sista året på civilingenjörsutbildningen Väg- och 
Vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet med inriktning mot 
produktion. Tidigare erfarenhet från byggbranschen är: 

- 7 år av sommarjobb till största del utsättare på Skanska Sverige 
AB – Väg och anläggning norr. 

- 7 månader praktik som arbetsledare på Skanska Sverige AB – 
Väg och anläggning norr 

- 3 månader arbete som sommarvikarie, arbetsledare på Skanska 
Sverige AB – Väg och anläggning norr. 

1.6. Problemägare och resurser 
Intressenter för detta examensarbete är Luleå tekniska universitet samt 
Vägverket region mitt. Tidsramen för examensarbetet består av 20 
veckors arbete vilket motsvarar 30 högskolepoäng. Tidsplan för 
arbetet presenteras i bilaga 5. Personalresursen för arbetet består av en 
person samt handledare från både Luleå tekniska universitet samt 
Vägverket. Handledare från Vägverket är projektledare Knut 
Henriksson och från Luleå tekniska universitet professor Sven 
Knutsson.  

1.7. Rapportens disposition 
Examensarbetet består av två huvuddelar där den första delen utgörs 
av en teoretisk del. Den teoretiska delen förklarar bakgrunden till ett 
förstärkningsarbete i Vägverkets regi, hur ett normalt 
förstärkningsarbete genomförs enligt Vägverkets publikation. Vidare 
behandlar den hur en vinna – vinna situation kan åstadkommas genom 
samarbete. Teoretiska delens  sista del beskriver i korta drag det 
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grusmaterial som har tillämpas inom vägförstärkningsprojekt väg 
528/529, vilka egenskaper och begränsningar som materialet har. 
 
Examensarbetets andra del består av en fallstudie av projektet väg 
528/529 Naggen – Finnsta i Ånge kommun, karta i bilaga 4. Här 
presenteras resultatet från den ekonomiska beräkningen som 
genomförts för projektet. Samt hur förstärkningen av väg 528/529 
fram till idag har lyckats tillfredställa kraven i aspekten 
bärighetshöjning. 
 
Studiens omfattning och avgränsningar beskrivs i 4.3 Måldefinition. 
Här presenteras bland annat studiens syfte, vad som skall uppnås och 
vilka resultatet riktar sig mot.  
 
Som avslutande del i examensarbetet presenteras slutsatser och 
diskussion. Kapitlet summerar studien och presenterar resultatet av 
beräkningarna med avseende på ekonomiska och bärighetsmässiga 
aspekterna från projektet. Diskussionsavsnittet behandlar 
tillförlitligheten på studien samt vad som kan göras för att skapa ett 
mer ekonomiskt byggande där det inte tummas på kvaliteten av 
slutprodukten. 
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2. Metod 

2.1. Forskningsansats 
 
Det som kännetecknar ett induktivt arbetssätt är att forskaren inte 
behöver förankra forskningsobjektet i någon teori. Utifrån insamlad 
data och empiri drar forskaren egna slutsatser och formar egna teorier. 
Nackdelen med induktivt arbetssätt är att det finns risk att forskarens 
egna tankar kommer att påverka de teorier som produceras (Patel & 
Davidson, 2003). 
 

2.2. Datainsamling 
Data kan samlas in på ett flertal sätt där valet av metod beror på vilken 
som ger bäst svar på frågeställningen i förhållande till den tid och 
medel som står till förfogande. Vanliga datainsamlingsmetoder är: 

• Dokument 
• Intervjuer 
• Observation 

I detta examensarbete har datainsamlingen främst baserats på 
dokument. I examensarbetets första del som är av teoretisk karaktär 
har material inhämtats från publikationer. I studiens andra del som 
består av en fallstudie har en stor del av materialet inhämtats från SCA 
och Vägverket i form av projektdata, intervjuer, observationer, 
publikationer och dokument. 
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3. Teori  

3.1. Vägverkets riktlinjer vid vägförstärkning 
Följande kapitel handlar i grova drag om hur ett förstärkningsarbete 
fortskrider relaterat till Vägverkets riktlinjer i publikation 2008:15 
Förstärkningsåtgärder (2008). 
 
Ett förstärkningsprojekt är först och främst ett projekt för att öka 
bärigheten. Men givetvis har samma projekt flera syften att uppfylla, 
till exempel öka framkomligheten, trafiksäkerheten, tillgängligheten, 
förbättra driftekonomin eller förbättra miljöanpassningen. För att fylla 
dessa syften finns exempel på åtgärder så som avvattning, förstärkning 

en, ändring i plan- eller profillinje etc.  i vägkropp

Planering 
En mycket viktig del är inventering av befintliga förhållanden. I detta 
skede måste projektet ställas i ett kundperspektiv. Det måste tänkas 
igenom och utredas önskemål från medborgare och näringsliv, vilken 
nivå på förstärkningen är realistisk att nå och därefter informera om en 
rimlig nivå. I och med att det finns flera aspekter att tänka på krävs det 
relevant information för att identifiera brister, behov och problem som 
ska leda till beslut för lämpliga åtgärder. Några exempel är vägens 
transportfunktioner, önskemål, miljön, trafikmängden och andel tung 
trafik samt tidsperspektiv. Vidare är det mycket viktigt att göra ett 
platsbesök. Vid platsbesök skall personer med rätt kompetenser 
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gemensamt avgöra skicket med en korrekt analys. Analysen av vägen 
vid platsbesöket skall innefatta miljö, trafiksäkerhet och landskap. 
 
Miljö, problemen och behoven är utgångspunkten för miljöanalysen 
och i mindre vägprojekt är det särskilt angeläget att inrikta sig mot de 
miljöfrågor som har störst betydelse. De aktuella miljöaspekterna bör 
därför ringas in så tidigt som möjligt med hänsyn till verksamheten. 
 
Trafiksäkerhet och vägens säkerhet beror på flera faktorer som 
väggeometri, anslutningar och sidområden. Det gäller att hitta en 
avvägning mellan ekonomi, trafikmängd, hastighet, etc. som är 
realistisk och godtagbar. Vad som gäller för den geometriska 
utformningen så finns vägar och gators utformning (VGU) att tillgå. 
 
Landskap, det vill säga platsens förutsättningar ska ligga till grund för 
vilka åtgärder som skall genomföras. Vilka kvalitéer och särdrag finns 
och är värda att behålla och förstärka? Detta skall stå klart innan vad 
som skall åstadkommas för att kunna uppnå det önskade resultatet av 
projektet, till exempel, välskötta gårdsmiljöer, artrika vägkanter, 
väghållningsstenar, och så vidare. 
 
Projektmål ska framgå av projektdirektiv och vidareutvecklas i 
projektet. För att dessa mål ska bli användbara och ge stöd för 
alternativa lösningar måste de formuleras som kvalitetsmål. Om de 
formuleras som en lösning eller åtgärd hämmar det kreativiteten i vad 
Vägverket kallar fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen innebär ett 
allmänt förhållningssätt för att stegvis analysera åtgärder i 
vägtransportsystemet. 
 
Fyrstegsprincipen innehåller följande steg: 

- Först ska sådana åtgärder övervägas och prövas som kan 
påverka transportbehovet och valet av transportsätt.  

- I ett andra steg prövas åtgärder som ger effektivare utnyttjande 
av befintligt vägnät. Det kan vara åtgärder som styrning, 
reglering, information, väginformatik och avgiftssystem.  

- I det tredje steget prövas begränsade utbyggnadsåtgärder. Det 
kan vara breddning, mitträcke, sidoområdesåtgärder, 
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ombyggnad av korsningar och andra förbättringsåtgärder i 
kombination med väginformatikåtgärder.  

- I det fjärde steget prövas nyinvesteringar i form av omfattande 
ombyggnader eller rena nybyggnader i ny terrängkorridor. 
(Vägverket 2002) 

 
Väglagen skiljer på ombyggnad av väg och förbättringsåtgärder. Om 
åtgärderna som utförs är inom det befintliga vägområdet så räknas det 
till förbättringsåtgärder. Krävs det ny mark räknas insatsen som 
ombyggnad. När åtgärden innebär ombyggnad av väg krävs en 
arbetsplansprocess. I normalfallet ska arbetsplanen fastställas hos 
länsstyrelsen, men detta är en tids- och energikrävande process så 
undantagsvis går det även att ta marken i anspråk genom frivillig 
vägrätt. Frivillig vägrätt grundar sig i att alla markägare kontaktas, och 
en överenskommelse med markägaren angående ersättning värkställs. 
Frivillig vägrätt får användas vid ombyggnad om allmänna och 
enskilda intressen inte påverkas negativt och ger en förändrad 
trafiksituation eller om hela det gamla vägområdet används för den 
nya vägens bestånd, drift och brukande.  Vägprojekt skall alltid 
genomföras och anpassas till omgivande miljö oavsett om det krävs en 
formell hantering enligt väglagen och en miljökonsekvensbeskrivning 
eller inte. Det är viktigt att nämna att både väglagen och miljöbalken 

lt.  gäller parallel

Projektering 
Vidare krävs i upphandlingen av projektering att det finns tydlig 
uppdragsbeskrivning som beskriver det arbete som skall göras. För att 
få jämförbara anbud och minimera diskussioner om tilläggsarbete är 
det av stor vikt att uppdragsbeskrivningen är tydlig och väl avgränsad.  
 
Oavsett om det gäller förstärkningsprojekt eller nybyggnation är de 
formella kraven desamma. Förstudien skall anpassas efter projektets 
omfattning och yttre förutsättningar. I arbetsplanen ska all ny mark 
som ska tas i anspråk framgå. All mark som behövs för att genomföra 
projektet skall redovisas i en planritning och sakägarförteckning med 
arealuppgifter. Vidare skall det finnas en sakägarförteckning över 
markägare, nyttjanderättsinnehavare, och innehavare av annan rätt till 
mark, vilkens mark ska tas i anspråk. Kostnaden för projektet ska 
framgå i arbetsplanen. Även vilka skadeförebyggande åtgärder och 



 
Förstärkningssamarbete 

 

 
9 

miljöanpassningar av de som är upptagna i 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Sakägare och kommunen ska 
alltid ges möjlighet till ett sammanträde på platsen, detta 
dokumenteras i en samrådsredogörelse. MKB ska anpassas efter 
projektets och miljökonsekvensernas art och omfattning. Själva MKB 
processen är viktig för att miljöfrågorna ska kunna påverka 
detaljutformningen så att miljöbalkens krav uppfylls. 
 
Tillståndsbeskrivning är ett samlat begrepp för det omfattande arbetet 
att samla in data och kunskaper om den väg och omgivning som 
ombyggnationen gäller. Hur omfattande det är varierar beroende på 
typ av objekt, åtgärdsbehov och tillgång av befintligt underlag. 
Uppgifter om en väg kan hämtas från arkiv samt andra 
informationskällor. En mängd uppgifter finns i Vägverkets databaser 
och arkiv samt externa uppgiftslämnare. Projekteringsarbetet kan 
optimeras ur kvalitets-, tids- och kostnadssynpunkt om man utnyttjar 
befintligt underlag. För att få en bild av vägens historia är 
erfarenhetsåterföring en viktig bit där driftentreprenören oftast har en 
god kännedom om lokala förhållanden. Även inventeringen av vägen 
är en viktig bit där statusen på vägen skall bestämmas. Om det finns 
skador på vägen ska de avgöras om de är bärighets-, beläggnings-, 
tjäl-, eller vattenrelaterade skador. Även jordartsförhållanden samt 
terrängens topografi måste avgöras. Vid planerings- och 
projekteringsarbete är trafikdata en av de viktigaste parametrarna att ta 
hänsyn till. Bland annat för åtgärder i överbyggnaden så krävs det 
vetskap om trafikmängd och andel tung trafik för att dimensionera 
rätt. Mätningar skall planeras väl så att behovet styr omfattningen. 
Längdmätningen skall fastställas i ett tidigt skede. Vidare så skall 
övriga mätningar och tillståndsmätningar objektanpassas. Analyser av 
materialprov på befintligt material är viktigt och därför bör 
omfattningen planeras noga för att få representativa prov.  
 
För att dimensionera en befintlig vägkropp vid ett förstärkningsarbete 
ställs det högre kunskapskrav än vid nybyggnadsdimensionering. Det 
är många komponenter som är osäkra, till exempel 
materialvariationer, materialmodeller, vägens dränering och 
avvattning. Av den anledningen ska det finnas en acceptans för vissa 
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generaliseringar och att en förnuftig bedömning görs av 
beräkningsresultaten. 
 
Sammanvägning av resultaten skall göras. Med hänsyn till 
tillståndsbeskrivningen och dimensioneringen, för att vidare väga in 
ytterligare faktorer som ekonomi, miljö och intressenters synpunkter 
skall ett optimalt åtgärdsförslag presenteras. 

3.2. Samarbete 
Det finns många olika definitioner om vad samarbete mellan två parter 
innebär. Det kan sägas att partnering i stora drag är ett strukturerat sätt 
att skapa samarbete med olika aktörer i byggprocessen som beställare, 
konsulter och entreprenörer (Söderberg, 2005). Viktigt är att påpeka 
att partnering inte är en entreprenadform utan en strukturerad 
samverkansmodell, där den vanligaste ersättningsformen är löpande 
räkning med tak. (Hansson & Persson, 2009). Vidare så krävs det ett 
gott förtroende mellan alla parter och för att uppnå förtroendet fordras 
en öppen redovisning av aktuell bokföring. De fördelar som finns i det 
här arbetssättet är att det redan tidigt i processen går att utnyttja 
yrkeskunskaper från såväl olika konsulter som entreprenörer. 
Arbetsformen förutsätter att beställaren är professionell samt att 
entreprenören och de övriga aktörerna är införstådda och vänjer sig att 
hantera projektet på ett sätt som ska gagna det aktuella projektet och 
inte den egna kortsiktiga ekonomin (Söderberg, 2005). 
 
De tre nyckelfaktorerna i partnering är att parterna har gemensamma 
mål, gemensamma aktiviteter och gemensam ekonomi (Partnering, 
2010). 
 
Syftet med denna modell är att undvika konflikter och skapa en 
laganda inom projektet. Detta görs genom ett utbyte av information 
genom förtroende och kommunikation. Det skapas en organisation 
anpassad efter projektet där alla har samma målbild. 
Kunskapsöverföring optimeras genom öppenhet och samförstånd 
(Hansson & Persson, 2009). 
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3.3. Olika typer av byggmaterial i vägkropp 
I vägbyggnationer används olika typer av material i vägkroppen. 2008 
användes 101,2 Mton ballast, visualiseras i figur 3.1, det vill säga inte 
bara vägmaterial (Sveriges geologiska undersökning 2009). En god 
uppfattning på fördelningen av hur mycket av varje sort kan ändå 
urskiljas. Som diagrammet visualiserar nedan, ses det att krossat berg 
används med god marginal till störst utsträckning. Naturgrus har gått 
från att vara dominerande material till att minska med tiden. Detta på 
grund av att restriktioner från myndigheter samt skatter har gjort att 
det blivit lönsammare med krossat berg. Övrigt material i 
sammanhanget kan bestå till merparten av berg från mobila krossar 
och krossad överskottsten från gruvor samt industrimineral- och 
naturstensbrytning. Som figur 3.1 visar är morän det som används 
minst av alla material.  Det beror främst på att moränen aldrig har 
samma uppbyggnad regionalt men heller inte lokalt. Det är svårt att nå 
ett bra resultat vid krossning.  
 

 
Figur 3.1 Leveranser av ballast i Sverige åren 1984-2008 per materialtyp, Mton 
(SGU:s periodiska publikationer 2009:3) 

3.3.1. Morän som byggmaterial 
Morän i dess rena form lämpar sig inte bra som byggmaterial eftersom 
morän innehåller mycket finmaterial växlat med stora block. Vid en 
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förädling krossas och sorteras materialet och följaktligen så kan det 
s m  på olika byggarbetsplatser. använda er än väl

3.3.1.1. Historia 
Under istiderna täcktes största delen av norra Europa av en inlandsis 
som långsamt rörde sig över landskapet. När inlandsisen rörde sig 
över landytan, följde löst material och bitar av berggrunden med, detta 

l av an som en ny jordart, morän.  materia sattes sed

3.3.1.2. Allmänt 
Morän är den i särklass vanligaste jordarten i Sverige och har avsatts 
av inlandsisarna. Den täcker 2/3 av Sveriges landyta. På många platser 
utgörs de högst belägna partierna i terrängen av skogklädda morän- 
och hällområden. Moränens yta är ofta mer eller mindre blockig.  
 
Moränjordar består vanligen av kantigt material som ibland innehåller 
en blandning av alla kornstorlekar, från lerpartiklar upp till stora 
block. I stora delar av Sverige domineras moränen av sand och silt. 
Oftast utnyttjas den sandiga moränen till skogsodling. Det finns dock 
områden, t.ex. Skåne, där moränen är betydligt finkornigare och 
därför kan nyttjas som åkermark. På de flesta platser i landet följer 
moränens yta formen på berggrunden. Det finns dock exempel på 
ryggar och kullar som är uppbyggda av morän. 
 
Morän förekommer som sagt i en mängd olika former t.ex. olika typer 
av ryggar, kullar och moränbacklandskap. Ytans former kan ge 
värdefulla indikationer om såväl materialsammansättning som 
mäktighet. För att den skall vara intressant från bearbetningssynpunkt 
bör man finna relativt stora volymer och med relativt grov 
kornstorlekssammansättning. Sådana moränavlagringar finner man 
vanligen i kulliga former, ryggar eller större kullar, samt på läsidan av 
uppstickande berg. 
 
Som tidigare nämnt är jordarten vanligen osorterad, men kan innehålla 
skikt eller linser med sorterade sediment. Halten av finkornig jord, det 
vill säga material mindre än 0,6mm är som oftast minst 10-20%. 
Graderingstalet på morän är vanligtvis större än 15, det vill säga en 
ganska flack kornfördelningskurva.  
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4. Fallstudie  

4.1. Presentation av Vägverket 
Vägverket är en statlig myndighet i Sverige som ansvarar för att 
förverkliga riksdagens vägtransportpolitiska mål. Det övergripande 
målet för transportpolitiken är enligt riksdagens beslut 1998 att 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 
Det övergripande målet stöds av två huvudmål: ett funktionsmål och 
ett hänsynsmål. Funktionsmålet berör tillgänglighet genom resor 
och transporter. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa 
(Vägverket 2009). 
 
Statlig väghållning handlar om planering, byggande, drift och 
underhåll av de statliga vägarna. Vägverkets uppgift är att utveckla 
och förvalta det statliga vägnätet och att ha tillsyn över kommunernas 
väghållning. 

4.1.1. Vägnätet 
Det svenska vägnätet består av 

• 98 400 km statliga vägar och 41 000 km kommunala gator och 
vägar 

• 76 100 km enskilda vägar med statsbidrag 
• Ett mycket stort antal enskilda vägar utan statsbidrag, de flesta 

så kallade skogsbilvägar. 
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• 15 700 broar, ett tjugotal tunnlar och 37 färjeleder 
Av det statliga vägnätet är cirka 19 800 km grusväg, vilket motsvarar 
20,1 % av den totala väglängden. Det är trafikbelastningen som avgör 
om en väg ska beläggas. Grusvägslängden varierar därför över landet. 
66,1 % av den totala grusvägslängden finns i Värmlands-, Dalarnas-, 
Gävleborgs-, Jämtlands-, 
Västernorrlands-, Västerbottens- och Norrbottens län (Fickfakta 2009 
– Vägverket, vägar och trafik, 2009). 

4.2. Presentation av SCA 
SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar till 
sitt förfogande och virkesvolymen i SCA:s skogar består av 43 
procent tall, 40 procent gran, 12 procent lövträd samt 5 procent 
contorta. Enligt SCA:s hemsida har de prioriteringarna: 

• Fortsätta förflyttningen mot mer utvecklade produkter i 
högkvalitativa segment inom såväl tryckpapper som sågade 
trävaror. 

• Rationalisera och effektivisera för högre lönsamhet. 
• Fortsatt integration mellan skog och industriell verksamhet. 
• Utnyttja den kommersiella styrkan i den ledande positionen på 

miljöområdet, i en förnybar råvara och i återvinningsbara 
produkter. 

4.2.1. Företaget 
Av ett tiotal fristående skogsbolag grundade Ivar Kreuger SCA som 
en enda koncern 1929. SCA har under åren utvecklats från ett rent 
skogsbolag till att även erbjuda personliga hygienprodukter, 
mjukpapper och förpackningar. Idag har SCA cirka 52 000 anställda i 
60-talet länder och nettoomsättningen 2008 var 110 miljarder kronor.  

4.2.2. SCA som vägförvaltare 
SCA äger många vägar vilka är genomgående skogsbilvägar. Bara i 
Medelpad, i den regionen där väg 528/529 är belägen har SCA 400 
mil skogsbilväg. Varje år gör SCA i Medelpad bärighetshöjande 
åtgärder på 30 mil samt 3 mil nybyggnationer. Istället för 
bärighetsklassificeringen BK 1, BK 2, och BK 3, använder de sig av 
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klasserna A, B, C och D. En klass A väg skall klara av 60 tons 
bruttovikt dygnet runt alla dagar om året, vilket motsvarar BK 1. 

4.2.3. SCA som vägbyggare 
SCA bygger och förstärker i princip bara skogsbilvägar. De har 
därmed lång erfarenhet av byggnationer och förstärkning av 
skogsbilvägar. Deras arbetsmetod är väldigt enkel och beskrivs 
närmare i kapitel 4.4 Naggenvägen. Metoden kräver mycket kunskap 
av alla inblandade arbetare, maskinförare och tjänstemän. Det krävs 
att alla inblandade känner stort ansvar för att göra ett bra jobb. Om 
någon inte är tillräckligt duktig i något led så blir slutprodukten en väg 
med brister i bärigheten.  

4.3. Måldefinition 

4.3.1. Målbeskrivning 
Uppsatsens huvudinriktning har varit att med hjälp av en studie och 
analys på ett förstärkningsprojekt, vars mål var att reducera med hjälp 
av samarbete och okonventionella metoder. 
 
Det primära syftet för studien har varit att utifrån den inventerande 
studie kunna göra en opartisk analys av förstärkningsarbetet på väg 
528/529. Arbetet är ett samarbete mellan Vägverket och SCA för att få 
en ekonomisk fördel. Vidare ska analysen ge en inblick i vilka kritiska 
steg som det går att spara pengar i, det vill säga de delar vars 
kostnader går att spara in på mest. I studien ingår även att utreda 
vilken ekonomisk vinning det blir ifall liknande samarbetsmetoder och 
arbetssätt kan nyttjas i större utsträckning. 
 
Utifrån det primära syftet för studien kan följande delmål vara 
relevanta: 

• Identifiera och beskriva samarbetsprojektet. 
• Visa på skillnaderna i projektet gentemot normalfallet i 

Vägverkets regi. 
• Beräkna alternativ ekonomi i det aktuella projektet. 
• Utreda vilken förändring i ekonomin det blir ifall 

samarbetsmodellen används i en högre utsträckning. 
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4.3.2. Omfattning och avgränsningar 
Eftersom alla projekt är olika och alla entreprenörer räknar på olika 
sätt så kommer fokus ligga på SCA:s sätt att arbeta och utifrån det ge 
en alternativ prisbild på projektet. Skillnaderna mellan detta 
förstärkningsjobb och ett förstärkningsjobb i allmänhet kommer att 
studeras och analyseras. Bärigheten i vägen kommer inte att provas 
med mätinstrument innan examensarbetet är färdigställt och därför 
antas vägen blir förstärkt tillfredställande. Risken för att 
förstärkningsarbetet inte uppnår tillfredställande bärighet finns men 
för att kunna utföra den jämförande studien så antas detta ändå. 
Bärighetsmätningar kommer att utföras senare under försommaren 
2010. 

4.4. Naggenvägen 
Naggenvägen är huvudprojektet i detta arbete som har studerats 
ingående genom iakttagelser på plats, intervjuer samt tagit del av 
gällande dokument av vägen. 
 
Väg 528 och 529 mellan Naggen och Finnsta via Kälen i Ånge 
kommun är en mycket viktig väg, främst för skogsnäringen. Det är 
långt mellan de nordliga och sydliga vägarna i området och vägen har 
ett stort upptagningsområde för skogsråvara. Bärighetsbristerna i 
vägen gör att det idag är svårt att ta fram virke från skogen, då främst 
under våren. Den berörda sträckans längd är 31,5 km. Bredden är 
enligt Vägverkets vägdatabas 3,33 meter i stort sett hela sträckan. På 
grund av den bristande bärigheten så har vägen självbreddats och är i 
verkligheten bredare än angivet. Vägen är gammal och följer 
landskapsformerna, vilket medför att det i princip helt saknas 
skärningar och slänter. Denna grusbelagda väg klassas som en BK 1 
väg, men på grund av de stora bärighetsbristerna måste vägen klassas 
ned vid tjällossningen under våren.  
 
Trafikmängden längs sträckan är låg. Enligt en trafikräkning från 1999 
är trafikmängden mellan Naggen – Kälen 40 ÅDT och mellan Kälen – 
Finnsta 85 ÅDT. Av denna trafikmängd är ca: 5 % tung trafik mellan 
Naggen – Kälen och ca: 10 % på resterande del.  
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För att kunna säkra virkestransporter under hela året och därmed höja 
från bärighetsklass 2 till bärighetsklass 1 behövs omfattande 
förstärkningsarbete.  
 
Via en intervju med Ingemar Sundin som är vägansvarig för SCA och 
platsansvarig på förstärkningsarbetet av väg 529 delen 
Stormörtsjösjön – Kälen samt väg 528 delen Kälen – Finnsta i 
Västernorrlandslän försäkrar han att deras metod, som beskrivs nedan, 
med normalt grusvägsunderhåll förstärks till BK1 året om och får en 
livslängd på 20år. 

4.4.1. Projekteringen 
Projekteringen för Naggenvägen är annorlunda jämfört med 
normalfallet. Det går att säga att Vägverket och SCA delar på 
projekteringen. Vägverket utför hela projekteringen utom 
bygghandlingen, dock inte lika grundligt som större projekt samt att 

hop ch miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). de slår i  förstudien o

4.4.1.1. Markbehov 
Markbehovet för väg 528/529 är till stor del inte särskilt olikt mot 
markbehovet i ett vanligt projekt. Då SCA äger största delen av 
skogen var det relativt få markägare längst vägsträckan, så gick det 
med fördel att använda sig av frivillig vägrätt. Frivillig vägrätt är ett 
verktyg som går att använda när det är lite färre markägare. Det 
grundar sig som tidigare nämnt i, 3.1 Vägverkets riktlinjer vid 
vägförstärkning, att alla markägare kontaktas och en 
överenskommelse med markägarna angående ersättning utförs. 
Marken som SCA ägde efterskänktes till förmån för 
förstärkningsarbetet, samt att SCA stod för den avverkning där det 

s. behövde  

4.4.1.2. Förstudie, MKB 
Förstudien utförs alltid som första steg i vägplanerings- och 
projekteringsprocessen. Det huvudsakliga syftet med förstudien är att 
tydligt beskriva förutsättningarna för vilka behov av åtgärder på väg 
528/529. Förstudieområdet är just väg 528/529 sträckan Naggen–
Finnsta i östra delen av Ånge kommun. Då projektet är av begränsad 
omfattning och åtgärdsbehovet är relativt väl utrett drivs 
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förstudiearbetet parallellt med den inledande projekteringen och 
samordnas med MKB. Den geografiska avgränsningen vid 
beskrivning av påverkningar och konsekvenser har gjorts utifrån de 
planerade åtgärdarna som berör vägens absoluta närområde. Där 
dikning genomförs i anslutning till våtmarker och vattendrag har 
något större områden studerats. Bedömningen av vilka miljöaspekter 
som ska beskrivas mer ingående är gjord utifrån samrådssynpunkter 
från länsstyrelsen samt en genomgång av typiska konsekvenser av de 
planerade åtgärderna. Exempelvis beskrivs konsekvenserna samt 
åtgärder av förändringen av vad landskapsbilden ger. I detta projekt 
bedöms förändringarna vara relativt små i ett landskapsperspektiv. För 
att säkerställa snabb återetablering av vegetation och god anpassning i 
av vägen i landskapet så återanvänds avbaningsmassor och 

assor för slänttäckning och terrängmodellering. schaktm

4.4.1.3. Arbetsplan 
Vid byggande av väg eller om markanvändningen regleras i detaljplan 
eller genom områdesbestämmelser skall arbetsplan upprättas, det kan 
även bli aktuellt att upprätta en arbetsplan vid drift av väg. 
Arbetsplanen ska visa var vägen ska gå och hur väganläggningen 
kommer att utformas samt vilken mark eller annat utrymme som 
behövs för vägen. Den ska också redovisa de skyddsåtgärder som är 
nödvändiga för att kunna anlägga vägen på ett sätt som är acceptabelt 
för omgivningen. Syftet med arbetsplanen är att ge väghållaren 
tillstånd att bygga vägen och möjlighet till markåtkomst med vägrätt. 
Arbetsplanen ska göra det möjligt att förstå hur väganläggningen 
kommer att påverka omgivningen. Därför ska den redovisa 
konsekvenserna av den föreslagna vägen för till exempel trafik och 
trafikanter, markanvändning och miljö och hur den påverkar enskilda 
intressen (Vägverket 2010). 
 
Arbetsplanen i projektet för väg 528/529 gjordes enkel med enbart 
syftet att kunna skaffa sig den vägrätt som behövdes för att förstärka 
vägen. Vidare så fortsätter projekteringen i SCAs regi med 
bygghandling. 
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4.4.1.4. Bygghandling 
SCA använder sig av en ganska ovanlig projekteringsmetod. Istället 
för att göra en grundlig och väl genomförd projektering och slippa 
onödiga ändringskostnader gör SCA en väldigt enkel projektering som 
inte tar längre än 1-2 veckor för en person att genomföra. Denna 
initiala, enkla projektering bygger på att efter hand fortsätta med 
projekteringen och ändra bygghandlingen beroende på vad man stöter 
på för bärighet i befintliga vägkroppen. Detta kallas för aktiv design. 
Enligt Sundin är det största bärighetsproblemet att det står för mycket 
vatten i vägen och därför måste vägen först avvattnas genom dikning. 
Det är först då vägen inte längre är vattensjuk som det syns vart det 
egentligen behövs åtgärder.  
 
I praktiken går projekteringen till på så sätt att vägen inventeras på 
plats samt att den filmas. Vägen läggs sedan in i GIS (Geografiskt 
informationssystem). Där koordinatsätts de åtgärder som enligt 
inventeringen är bestämda och skall utföras.  
 
Vidare så fortsätter projekteringen i en ny fas. Den nya fasen är 
projekteringsformen aktiv design. Aktiv design som tidigare nämnts 
kräver stor uppmärksamhet av maskinisterna ute på bygget. Självklart 
är det platschefen som bär ansvaret att rätta åtgärder tillämpas.  Men 
på grund av det geografiska läget på vägen är det omöjligt för 
platschefen att vara på plats hela tiden.  
 
SCA har valt att koordinatsätta alla åtgärder i GIS och använder sig av 
dessa koordinater istället för längdmätning. På grund av detta så 
utrustas alla maskiner med en handburen GPS. Maskinisten kan då lätt 
lokalisera vart åtgärderna skall utföras. Den handburna GPS:en kan 
inte användas för utsättning eller noggrann mätning eftersom en 
handburen GPS inte har den noggrannheten som är tillfredställande 
vid noggrannare mätningar. Vid projekt av denna art som 
förstärkningsprojektet på väg 528/529 är, och där projekteringen 
fortsätter ute i fält, behöver inte GPS vara mer noggrann än att den 
visar var i bygghandlingen som du befinner dig. 
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4.4.1.5. Arbetsmiljöplan 
Även om SCA endast har gjort vägar och förstärkningar av vägar åt 
sig själva så är de tvungna att göra en arbetsmiljöplan som gäller. De 
fick lite hjälp med arbetsmiljöplanen av Vägverket på detta projekt, 
men i grunden så handlar det om att den blir godkänd på samma 

om rojekt. villkor s  för övriga p

4.4.1.6. Arbetsgång 
Arbetsgången som SCA har tillämpat på Naggenvägen bygger på att 
maskinister och arbetare får ett stort ansvar och det krävs att de är 
erfarna inom liknande projekt. Detta eftersom väg 528/529 ligger 
geografiskt långt ifrån övrig civilisation och därmed långt ifrån övrig 
verksamhet som SCA:s vägavdelning är sysselsatta med. SCA och 
Sundin låter inblandade parter bli involverade i projektet på ett tidigt 
stadium genom olika startmöten för etapperna. Sundin lägger mycket 
stor vikt på startmöten av olika delar i förstärkningsarbetet för att 
arbetarna och maskinister ska känna sig delaktiga, samt att en arbetare 
blir utnämnd till att vara samordningsansvarig. Samordningsansvarige 
är den som har den primära kontakten till platschefen samtidigt som 
denne känner ett större ansvar. Författaren kommer inte att gå in på 
alla möten som genomförts men en kort sammanfattning av de 
viktigare och mer betydande mötena kommer att redogöras kort. 
 
Det första startmötet som Sundin kallade till var avsett för dikning och 
trumläggning, det var även den första etappen i förstärkningsarbetet. 
På första mötet närvarade tre grävmaskinister och en lastbilsförare. 
För att den aktiva designen ska fungera så lades stor vikt på att 
verkligen gå igenom handlingar som bygghandlingen, 
miljökonsekvensbeskrivningen, arbetsmiljöplan, trafikanordningsplan 
samt arbetstider, detta gjordes på alla startmöten. En genomgång av 
delsträckor och trummarbeten per grävare utfördes. Alla får veta vad 
de ska göra och inte göra samt när de kan ta beslut om åtgärder själv 
eller måsta konsultera med Sundin. En person utsågs till 
samordningsansvarig samt att en person utsågs till 
trafikanordningsansvarig. Massorna som lösgjordes vid dikningen 
lades upp i vägområdet i terrängen. Det medförde att det inte behövde 
transportera massorna till en tipp eller dylikt för att bli av med dem. 
Volymen på massorna var uppskattningsvis enligt Sundin 28150 m3 
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för sträckan Naggen – Stormörtsjön, 58642 m3 för sträckan 
Stormörtsjön – Kälen och 25500 m3 för sträckan Kälen – Finnsta. 
Volymen av massorna motsvarar ungefär 1,8 m3/m. Schaktning av 
massor för nytt läge av vägen uppsteg till 3500 m3.  
 
Krossverksamheten är en mycket viktig del. I detta projekt används 
morän som råvara vilket är annorlunda eftersom morän är ett svårt 
material att hantera när det gäller att framställa bra och godtagbart 
vägmaterial. Även vid detta startmöte så sammankallades de 
inblandade personerna i krossverksamheten för att öka förståelsen av 
hur viktigt deras insatser är. I alla startmöten presenterades en 
genomgång av samma handlingar som i alla möten men även täktplan, 
fraktioner, volymer, krossplaceringar, vågkalibreringar, provtagning 
av grusprover. Ekonomin i krossverksamheten återkommer senare i 
rapporten i kapitel 4.4.1.6 Material. 
 
Utläggning av överbyggnaden började som de övriga verksamheterna 
med startmöte och genomgång av handlingar som tidigare nämnts. 
Vidare så informerades maskinisterna om vilka förstärkningsåtgärder i 
själva vägkroppen som skulle utföras, samt volymer och delsträckor 
av förstärkningsmaterialet.  
 
Under byggtiden kom en del bakslag som givetvis försvårade 
situationer. Exempelvis fanns det problem med en 
krossunderentreprenör som togs in vid ett haveri på den befintliga 
krossen. Detta medförde ett material som inte klarade av den givna 
kornstorleksfördelningen. Det material som redan hunnits köras ut på 
vägen var tvunget att åtgärdas. Åtgärden var att blanda i mer material 
direkt på vägen och lyckligtvis så uppnåddes rätt fraktionskurva. 
Vidare så var det mycket fler och större stenar i vägområdet än vad 
som var räknat med, detta blev självklart en fördyrning och påverkade 
resultatet negativt. Samt när slitlagret lades ut kom ett snöväder och 
förstörde utläggningen. Det blev alldeles för blött och utläggningen 

för  nästa år. avbröts  att upptas

4.4.1.7. Material 
Materialet som användes i projektet är som tidigare nämnt morän. 
Anledningarna till att det var morän som brukades är först och främst 



 
Fallstudie   
 

 

ekonomiska. SCA har sedan tidigare en moräntäkt i närheten av väg 
529, den ligger geografiskt perfekt till för att pressa ner 
transportkostnaden av materialet till det lägsta. Moränen lastas fram, 
krossas och sorteras på upplagsplatsen. Materialet krossas till tre olika 
fraktioner, förstärkningsmaterial 0-80mm, bärlagermaterial 0-40mm 
samt slitlagermaterial 0-16mm. 
 
Kostnaden är mycket viktig, det material som tillverkats ligger 
kostnaden på cirka 50 kr/ton för samtliga tre fraktioner. Detta 
visualiseras i tabell 4.1 nedan där de gråa fälten är input med värden 
från projektet. De bruna fälten är uträknade värden.  
 
Tabell 4.1 Tillvärkningskostnad morän. 

 
 
Kravet på kornstorleksfördelningen för ett bärlager illustreras i figur 
4.1 nedan. Röda strecket kommer från ett bärlagerprov i 
Naggenvägen. Som synes är detta inom ramarna av vad som är 
godkänt. Alla grusprover som har analyserats har varit tillfredställande 
förutom vid ett tillfälle. Det var som tidigare nämnt vid ett 
maskinhaveri där de var tvungna till ett byte av krossentreprenör. 
Detta påverkade självklart priset på slutprodukten negativt, men det 
hann inte gå allt för långt vilket gjorde att krossentreprenören blev 
utbytt till ytterligare en ny krossentreprenör.  
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Figur 4.1 ktionskurva

4.4.1.8. Ekonomi 

 Fra  från Naggenvägen. 

Ekonomin i projektet är tillsammans med att vägen skall hålla BK1 
hela året de viktigaste delarna. Eftersom detta projekt är uppbyggt på 
ett samarbete mellan SCA och Vägverket där båda parter har intresse i 
vägen är även ekonomin uppbyggd på ett annat sätt än som i typiska 
Vägverksprojekt. Projektet antas vara ett forskningsprojekt eftersom 
lagen om offentlig upphandling säger att projekt som Vägverket 
upphandlar ska konkurrensutsättas. De ekonomiska förutsättningarna 
för projektet var främst att produktionskostnaden och materialet skall 
vara självkostnad. Det är den största noteringen i ekonomifördelen, 
nedan visas vilken som betalar vad i projektet. 
 
Den totala kostnaden för hela vägen landade på 13 998 431 kronor 
efter resultatsammanställning, samt 600 000 kronor för återstående 
kompletteringar enligt Knut Henriksson, vilket blir 14 598 431 kronor. 
Produktionskostnaden ligger då på 13 269 382 kronor. För att få en 
överblick så delas denna summa med längden på vägen. 
Produktionskostnaden per meter blir då cirka 421 kronor samt den 
totala kostnaden cirka 463 kronor. 
 

23 



 
Fallstudie   
 

 
24 

Skillnaden mellan den totala kostnaden och produktionskostnaden 
ligger på 1 329 049 kronor. Det är så kallade övriga kostnader. I de 
övriga kostnaderna ligger allt utöver själva produktionen, det vill säga, 
administrativa kostnader som till exempel förstudie, marklösen, 
byggledning, projektledning och så vidare, men även flytt av el och 
tele. Per meter förstärkt väg utfaller denna kostnad till cirka 42 kronor. 
 
Projektet ersattes löpande, och för att få ekonomisk kontroll krävdes 
det öppen redovisning av kostnader. Denna öppenhet är en 

ltron till entreprenören skall stärkas. förutsättning för til

Vem betalar vad? 
Eftersom SCA först och främst är ett skogsbolag där kunskapen om 
byggnationer av allmänna vägar är begränsad så får de hjälp av 
Vägverket med en del handlingar, som till exempel arbetsmiljöplan. 
Delar av projekteringen bekostas och genomförs av SCA, exempelvis 
så upprättar de en bygghandling enligt deras egen metod som beskrivs 
i 4.4.1.4. Bygghandling.  
 
Nedan i figur 4.2 visas schematiskt hur fördelningen av kostnaderna 
ser ut. Tabell 4.2 visar samma sak som figuren men är lite grundligare, 
samt att figuren är i kronologisk ordning.  
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Figur 4.2 Kronologisk schematisk bild över betalningsåtaganden av SCA och 
Vägverket (VV) 
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Tabell 4.2 Fördelning av betalning. 
SCA Vägverket 
Bygghandling  Projektering förutom bygghandling 
Efterskänker marken inom 
vägområdet 

Marklösen 

Avverkning inom egna fastigheter Byggkostnad 
Egen personal Materialråvara 
Använder sig av årsavtal på 
maskinerna. 

Övriga kostnader 

Framställer material till 
självkostnadspris 

Avverkning på övriga fastigheter 

Tar betalt efter självkostnadspriser, 
d.v.s. inga påslag 

 

 

4.4.2. Skillnader 
Det finns stora skillnader i utförandet på förstärkningsarbetet av 
Naggenvägen och ett normalt förstärkningsarbete. Skillnader 
sammanfattas i en tabell i bilaga 3. Den stora skillnaden i detta 
förstärkningsarbete är att det är ett samarbetsprojekt, vilket kommer 
att avspegla sig i alla led i projektet. Samarbetet mellan SCA och 

et ar varit någon offentlig upphandling. Vägverk innebär att det inte h

4.4.2.1. Styrande material 
Det styrande materialet som författaren har granskat är i första hand 
”Anvisning för planering och byggnad av skogsbilvägar” från SCA, 
för att vidare utifrån den visa på skillnader mot Vägverkets styrande 
material. Skillnaden mellan det styrande materialet för SCA gentemot 
Vägverket kan vara relativt stora på sina håll. Sammanfattningsvis går 
det att säga att SCA är lättare att förstå och är mer praktisk och 
produktionsinriktad. Den är mycket pedagogisk med bilder och skisser 
hur vägen skall anläggas men riktar in sig bara på skogsbilvägar. 
Vägverkets styrande dokument som kan jämföras med ovanstående är 
bland annat Dimensionering av lågtrafikerade vägar – DK1, 
Förstärkningsåtgärder, Vägverkets tekniska krav – VVTK VÄG vilka 
är mer komplicerade och svårare, samt att de inte tar upp någonting 
angående obundna slitlager som i detta fall. Däremot tar tekniska 
beskrivningstexten, VVTBT Obundna lager, upp obundna slitlager, 
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men detta dokument som de andra av Vägverkets dokument är 
anpassade mer för de som teoretiskt utformar vägen, än de som i 

n b  praktike ygger den.

4.4.2.2. Förstudie 
Förstudien för Naggenvägen skiljer sig inte mycket åt från andra 
projekt i Vägverkets regi. Däremot skiljer sig förstudierna mellan 
SCA:s egna projekt och Vägverkets projekt vilket inte kommer att 

 i dstuderas enna rapport. 

4.4.2.3. Upphandling  
Upphandlingen är ganska unik när det gäller väg 528/529. Som 
tidigare nämnts skall alla projekt som Vägverket genomför gå ut som 
en förfrågan och följa lagen om offentlig upphandling. För att kunna 
testa idén som SCA hade om att kunna bygga billigare än dagens 
metoder så skapades ett samarbetsprojekt i form av Forskning 
Utveckling och Demonstration (FUD). Detta resulterade i att SCA fick 
pröva sina idéer. Det parterna kom överens om ses tydligt i figur 4.2. I 
normala fall i ett liknande projekt skulle Vägverket gjort all 
projektering samt stått för kostnaden, för att senare upphandla 
entreprenörer utifrån ett förfrågningsunderlag. Den vanligaste 
upphandlingen för dessa förstärkningsarbeten är generalentreprenad 
med fast pris, det finns givetvis andra ersättnings- och 
entreprenadformer vilket inte kommer att upptas här. Skillnaden 
mellan upphandlingen i normalfallet och detta projekt är främst att det 
inte har varit någon konkurrensutsatt upphandling samt 
överenskommelsen med ekonomin som tas upp under 4.4.1.8 

i. Ekonom

4.4.2.4. Vägområde 
Marken som inkräktar på det tänkta vägområdet måste lösas in. I 
normala fall betalar Vägverket för marken där vägen går, så även i 
detta projekt. Men vad som skiljer sig markant i detta projekt mot 
andra är att SCA äger stor del av marken och de efterskänkte all den 
mark som behövdes för vägområdet. Det betyder att det är bara övriga 
markägare som behöver lösas in och medför, med mindre antal 
markägare, att den frivilliga vägrätten blir lite enklare att använda. 
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4.4.2.5. Projektering 
Vägverket har vid ett antal tillfällen anlitat både väg och brokonsult 
AB (vbk) och WSP som projektörer vid olika förstärkningsarbeten. 
Författaren har intervjuat Jan Vallin på WSP samt Per-Olov Asp på 
vbk. Vallin projekterade en lite större lågtrafikerad väg i Jämtland, 
Väg 772 delen Kompaniet – Skyttmon. Han har dock erfarenheten och 
vet tillvägagångssättet för projektering av lågtrafikerade grusvägar. 
Per-Olov Asp har projekterat väg 514, Grundsjö – Erikslund i Ånge 
kommun. Jämförelse mellan SCA:s projektering och WSP samt vbk:s 

j  nedan. sätt att pro ektera beskrivs

4.4.2.5.1. Bygghandling 
Skillnaderna i bygghandlingen är mycket stora. Till att börja med så 
måste, beroende på upphandlingsform, Vägverkets bygghandlingar 
vara så pass kompletta att entreprenadfirmor kan räkna på projekt med 
hjälp av dem och bli rättvist bedömda. Entreprenörerna är skyldiga att 
räkna på det absolut billigaste sättet (Söderberg, 2009). Om 
bygghandlingarna är för enkla blir de lätt misstolkningar och resultatet 
får en missvisande prisbild. I fallet med SCA så är det endast dem 
själva som behöver förstå bygghandlingen. Med detta i åtanke så är 
det förstårligt att bygghandlingen för SCA kan vara enklast möjlig. 
 
Upplägget på bygghandlingen skiljer sig mycket också. Medans 
Vägverkets bygghandlingar ser ut som följer med mängdförteckning, 
tekniska beskrivningar, ritningar och så vidare, så har SCA valt att 
endast ta med en överskådlig planritning med en tillhörande 
åtgärdsförteckning.  Nedan visas exempel på bygghandlingar från 
SCA:s väg 528/529, figur 4.3 och ett av Vägverkets ”vanliga” projekt 
på väg 514, figur 4.4. Från väg 514 ses det en normalsektion som 
ingående visar hur vägen skall utformas. Detta är som tidigare sagt 
bara en liten del av bygghandlingen.  Från väg 528/529 ses en liten del 
av bygghandlingen från SCA. Denna del är väldigt representativ för 
resterande handlingar eftersom hela bygghandlingen ser ut på detta 
vis. Det som finns med är en numrerad åtgärd som återfinns på 
planritningen, typ av åtgärd, omfattning samt koordinater för åtgärd. 
En stor skillnad bygghandlingarna emellan är utskiftningar för tjälen. 
Dessa saknas helt hos SCA medans det finns med i princip alla 
förstärkningsprojekt hos Vägverket.  
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Figur 4.3 Exempel på bygghandling av vbk på väg 514. 
 

 
Figur 4.4 Exempel på bygghandling med planritning och åtgärdsförteckning från 
SCA på väg 528/529 
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4.4.2

SCA 

.5.2. Dimensionering 

Vid dimensioneringen av förstärkningen räknar SCA fram vilken typ 
av åtgärd samt storleken på förstärkningslagret, bärlagret och slitlagret 
med hjälp av den inventering som är gjord samt den erfarenhet som 
personalen besitter. Det används inga beräkningsprogram.  Efterhand 
ändras bygghandlingen lätt beroende vad som stöttes på. Det kan 
sägas att SCA sätter funktionen i första hand, vilket detta fall 
resulterar i praktiken till att tjocklekar på olika lager och längder på 
dikning ändras frekvent. Exempelvis: om det syns att längre dikning 
behövs för att det inte ska stå vatten i vägen så dikas det längre. Enligt 
Sundin kan ett erfaret öga se om det är tillräckligt med förstärknings- 
och bärlager. Tricket som han använder sig av är lätt. Vid undermålig 
mängd material syns små vågor på vattnet intill vägen när en fullastad 
lastbil kör förbi. Slutsatsen är att vägkroppen rör sig. I dylika fall ökas 
mängden material i vägkroppen tills det att den blir stabil. 
Sammanfattningsvis går det att säga att den slutgiltiga bygghandlingen 
ritas efter hur det blev i praktiken. Det är endast möjligt att göra på 
detta vis om entreprenadfirman som utför entreprenaden tar ansvar för 
funktionen av vägen och vågar garantera en tillfredställande höjd 
bärighet. Samt att inblandade är medveten om att det kan behövas 
komplettering i form av punktinsatser efter första tjällossningen 
nästkommande år. Detta på grund av att inte överdimensionera vägen 

rmed fördyra projektet onödigt mycket. och dä

WSP 
Vid en intervju med Jan Vallin på WSP förklarar han överskådligt hur 
de går tillväga vid projekteringen och då främst dimensioneringen av 
lågtrafikerade vägar. Det går att dra några paralleller mellan hur 
dimensioneringen av väg 772 Kompaniet – Skyttmon har genomförts 
och hur dimensioneringen skulle ha sett ut på Naggenvägen ifall WSP 
skulle ha dimensionerat vägen för Vägverkets räkning. 
 
Jan Wallin och WSP använde sig av linjeprojektering vilket innebär 
en förenklad projektering och är betydligt enklare och billigare än att 
skapa en terrängmodell. Terrängmodeller är oftast bara aktuella i 
större projekt.  
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Till att börja med vid dimensioneringen gjordes det en 
okulärbesiktning vilket innefattar bland annat tjälinventering och 
truminventering. Det gjordes även en del provtagningar och då främst 
materialprov och då kornkurvor. Själva dimensioneringen gjordes inte 
av något datorberäkningsprogram utan baserades på en publikation 
utgiven av Vägverket, Dimensionering av lågtrafikerade vägar – DK1. 
Framtagen för vägar med trafikmängd mindre än 500 000 
standardaxlar. Med hjälp av dokumentet samt genom en del enkla 
beräkningar och till stor del av erfarenhet skapades bygghandlingen. 
Bygghandlingen uppdelar vägen i sektioner av åtgärder där liknande 
svagheter får samma åtgärder. Med anledning av detta kommer vägen 
att generaliseras över sträckor, vilket medför att vägen bitvis kanske 

r at sioneras. komme t överdimen

4.4.2.6. Utförande 
Skillnaderna i själva utförandet av förstärkningsarbetet av väg 
528/529 i jämförelse med vanliga projekt i Vägverkets regi är 
förvånansvärt stora. Förutom skillnaderna i den administrativa delen 
med exempelvis olika handlingar, så visar det sig att när det kommer 
till själva utförandet så kan det jämföras med att Sundin är både 
utförare och beställare samtidigt. Självklart är han inte det i 
verkligheten men eftersom SCA:s metod är att använda sig till största 
del av den så kallade aktiva designen så ändras bygghandlingen 
relativt frekvent utan att Vägverket underrättas varje gång. Givetvis så 
hålls Vägverket underrättade ändå, i form av byggmöten med 
avstämning varje månad. 
 
Exempel:  
När Sundin eller annan personal ser att det behövs mer eller mindre 
dikning utförs det omgående, utan förankring hos beställaren, med 
enda följden att bygghandlingen ändras. I normala fall kontaktas 
beställaren för att entreprenören skall kunna försäkra sig om att få 
betalt för utfört jobb. 
 
Vid dikning, men även i övrig schakt i vägens närområde 
transporteras inte materialet iväg. De massor som schaktas läggs 
utmed terrängen intill vägen. Som tidigare nämnt är massorna enligt 
Sundin i storleksordningen 115 792 m3. För att återkoppla dessa 
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värden till verkligheten så syns det i tabell 4.3 nedan att för att flytta 
alla massor kostar det i transportkostnad ca 2,2 miljoner kronor. Då 
måste hänsyn tas till att om borttransport av massor skulle vara 
nödvändigt så skulle det inte schaktas på samma sätt och lika mycket. 
Antaganden för lastning, lossning, hastigheter, lastförmåga och pris är 
gjorda av författarens egna erfarenheter samt kontakter med Eilert 
Berglund på Skanska.  
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Tabell 4.3 Transportkostnader för dikesvolymer 
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Vid utbyte av trummor mot nya så skiljer sig metoderna åt. Vid ett 
trumbyte av normal karaktär så schaktas material runt trumman bort 
för att ersättas med nytt krossmaterial och sedan spetsas schakten ut 
från trumman för att slippa att få ojämna tjälskjutningar. När SCA 
byter trumma så schaktas den gamla trumman upp och ersätts med en 
ny för att sedan fylla tillbaka materialet vilket redan fanns i 
vägkroppen tillbaka runt trumman. På så vis blir eventuella 
tjällyftningar samma runt trumman och är därmed inget problem. 
 
Utläggning av materialet skiljer inte så anmärkningsvärt från 
normalfallet. Det som skiljer är likställt med normala skillnader 
entreprenader emellan. Men det kan tilläggas att utläggningen skedde 
på flera fronter än fast det bara fanns en hyvel. Det möjliggjordes 
genom att lastbilarna var utrustade med underbett och strök ut 
materialet grovt så att det gick att köra på vägen fram tills hyveln 
kommer och stryker ut materialet bättre. I jämförelse mot en mer 
trafikerad väg skulle inte detta vara möjligt just på grund av trafiken. 
 
I övrigt så är det organisationen hos SCA för bygget som är den sista 
skillnaden på utförandet av betydande art. Sundin är platschef för 
bygget och är ensam tjänsteman, det vill säga han har inte någon hjälp 
med arbetsledningen eller övriga sysslor. Vanligtvis brukar 

fen med utsättning och arbetsledning.  platsche  ha hjälp 

4.4.2.7. Material 
Skillnaden i material ter sig tydligt då SCA använder sig av morän 
istället för bergkross. Inte för att det är unikt att använda sig av morän, 
men eftersom det är ovanligt. Som ses i figur 3.1 så kan det sägas att 
det bryter från normalfallet då morän används bara i utsträckningen 
2,6 %. Anledningen till detta, är som tidigare nämnt att det finns 
svårigheter att framställa tillfredställande vägmaterial med godkända 
fraktionskurvor.  
 
Den stora skillnaden i materialet förutom svårigheten med själva 
framställningen är finkornhalten. Finkornhalten gör att materialet kan 
hålla fukt lättare samt att det binder ihop bättre vid en insaltning av 
vägen. Vidare är det, så länge som materialen håller den optimala 
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gruskurvan, ingen större skillnad. Den ekonomiska skillnaden 
len dogörs under 4.4.2.8.2 Material.  materia emellan re

4.4.2.8. Ekonomi 
För den ekonomiska delen av projektet så ligger skillnaden först och 
främst i produktionsskedet, material och bygghandlingsskedet. För att 
få en förnimmelse om hur projektet ligger till i förhållande till andra 
liknande projekt räknas de fram en kostnad per meter. I väg 528/529:s 
fall kostade vägen som tidigare sagt 421 kr per meter. Väg 514 som 
ligger väster om väg 528/529 har en anbudskostnad på 16 487 000 
kronor och en längd på 27 075 meter vilket ger en meterkostnad på 
609 kronor. Inräknat övriga kostnader i detta jämförande projekt blir 
det totalt 693 kronor per meter, alltså 84 kronor jämfört med 42 
kronor som i huvudprojektet. Vad som måste beaktas här är det 
faktum att väg 514 byggs med vinstintresse för entreprenören medans 
väg 528/529 inte gör det. Vidare bör det även beaktas att väg 528/529 
är i det närmaste färdig medans väg 514 endast är påbörjad och 
kommer med all sannolikhet att fördyras. Projekt i allmänhet brukar 
enligt Henriksson på Vägverket att fördyras cirka 10 %.  För väg 514 

sl ligga på 18 135 700 kronor. skulle då utkostnaden 

4.4.2.8.1. Produktion 
Att visa på den ekonomiska skillnaden i produktionen kan vara svårt 
då det är omöjligt att avgöra om själva jobbet skulle kunnat göras 
effektivare. Helt klart så skulle en väl förberedd planering kunna 
effektivisera produktion men konceptet med aktiv design omöjliggör 
allt för mycket förberedelse då den blir överflödig och inte är 
användbar efter ett antal ändringar. Väg 514 har en grundligare 
projektering och det är klart vad entreprenören skall utföra. Självklart 
gör detta att produktionen kan flyta på lättare än vid fall av aktiv 
design. Det som däremot direkt skiljer sig är att SCA inte gör något 
påslag varken på maskiner eller på material samt att de flesta 
maskinerna har årsavtal som gör det lite mer fördelaktigt ekonomiskt 
att använda. Även platschefens kostnad ligger hos SCA vilket i 
vanliga fall brukar vara inbakat i entreprenadsumman. 
 
Vid eventuella ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) så brukar det oftast 
finnas prissatta mängdförteckningar som går att reglera mot. Det finns 
även fall där entreprenören måste ersättas per timme på löpande 
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räkning. Vid en fläckfri projektering ska det inte bli några ÄTA, men i 
princip alla projekt blir det så. Vid ett enklare ÄTA med en 
grävmaskin, en lastmaskin och två lastbilar med släp, har författaren 
räknat, baserat på projektdata från väg 528/529 samt jämförande 
projekt, ut att det blir cirka 70 % dyrare i maskinkostnader. Detta 
varierar givetvis beroende på vilket projekt och vilken entreprenör 
som lagt priset. Men i stora drag går det att säga att skillnaden är så 
pass stor eftersom entreprenören har räknat in administrativa 

 ikostnader  priset. 

4.4.2.8.2. Material 
Som tidigare nämnts användes krossad morän som var framställt av 
SCA enbart till självkostnadspris. Priset på materialet är cirka 50 
kronor per ton, påräknat utläggning blir priset enligt Sundin 91 kronor 
per ton. Om detta sätts i relation till vilket pris som går att få på 
närmaste kross, som är Svevias och ligger i Gubbåsen cirka 17 
kilometer från Naggenvägen. Deras riktpriser för dessa mängder 
visualiseras i tabell 4.4 nedan. Även Berglund, Skanska kan bestyrka 
att dessa priser är relevanta riktpriser. Självklart så varierar priserna 
från fall till fall. Ett medelpris per ton material ligger för det 
alternativa materialet på cirka 62 kronor. Som ses i tabell 4.4 nedan är 
kostnaden för den totala mängden alternativt material på 5 255 503 
kronor. Enligt tabell 4.1 ligger moränens kostnad på 4 241 639 kronor 
och det ger en skillnad på 1 013 864 kronor till moränens fördel. 
 
Tabell 4.4 Riktpriser från Svevias kross i Gubbåsen 

 
 
Vid dessa volymer av material spelar transporten in väldigt mycket. 
En mycket enkel beräkningskalkyl för att bestämma kostnaden för 
transporterna visas i tabell 4.5 nedan samt som bilaga 2. Resultatet 
visas nedan där författaren har gjort egna bedömningar och antagit en 
transporthastighet på 30 km/h för lastat fordon och 35km/h för olastat 
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fordon är lämpligt i rådande förhållanden. Lastvikten 28 ton utgår 
ifrån vad som är tillåtet för en treaxlad lastbil med ett treaxlat släp att 
lasta. Totalvikten för ett sådant ekipage får inte överstiga 50 ton enl. 
Lasta lagligt (2005) samt att tjänstevikten för ekipaget är ca 22 ton 
enligt registreringsbevis av lastbil och släp. Framkörning och 
återtransport är uppmätt till 17 kilometer. Lastning och lossning är 
satta till noll minuter eftersom det är en post som ändå skall utföras, i 
annat fall skulle det inte gå att jämföra. Timkostnaden för lastbil och 
släp sattes till 750 kronor efter egna erfarenheter av författaren samt 
en rundringning till bl.a. Skanska och SCA. Med denna relativt enkla 
uträkning så blir kostnaden 2 387 448 kr extra om bergtäkten ligger 
som i det här fallet 17 kilometer bort. Det finns flera sätt att räkna. 
Ifall uträkningen skulle vara per kilometer så skulle det kosta 140 438 
kronor för varje kilometer längre bort bergtäkten är belägen.   
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Tabell 4.5 Transportkostnaden för alternativt material 

 

4.4.2.8.3. Bygghandling  
Bygghandlingens ekonomiska skillnad är stor då det är SCA som står 
för handlingen i det här projektet. Vanligtvis ligger kostnaden på ett 
eller annat sätt på Vägverket. 
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5. Diskussion 

Till en början av detta examensarbete gick tankarna: 
Förstärkningsarbetet blir billigare, men hur? Vad är det som i 
verkligheten skiljer projektet väg 528/529 mot ett så kallat vanligt 
projekt? Det måste finnas ett enkelt svar. Desto mer tiden fortskred 
insåg författaren att det inte är bara någon enstaka faktor som spelar 
in. Det är näst intill hela ledet från förstudien till resultatet.  

5.1. Avvattning 
Under arbetets gång insåg författaren att orsaken till de 
bärighetsproblem som finns på många vägar är ofta den undermåliga 
avvattningen. Med denna insikt och SCA:s djärva sätt att styra 
förstärkningsarbete med inga utskiftningar kom en tanke upp. Vid 
dimensionering av en väg räknas det fram en viss tjocklek av 
överbyggnaden i relation av vad som inventeringen av vägen med dess 
mätvärden har givit. Det utförs även en massa avvägningar med 
hänsyn av tjälinventeringar, hur stora tjälproblemen med tjällossning 
och ojämna tjällyftningarna är. Det kan vara mycket svårt och näst 
intill omöjligt att avgöra hur stora dessa problem är och vart 
problemen är som störst. Vid dylika situationer skulle de med fördel 
vara bra att innan det vidtas några åtgärder i vägen, så som till 
exempel utskiftningar, avvattna vägen. Detta utförs år ett för att sedan 
avvakta med projekteringen och invänta år två då projekteringen 
fortsätter och det går med större säkerhet säga var och vilka insatser 
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som skall genomföras. Med detta i åtanke och med vetskapen om att 
förstärka vägen mer än vad som är tillräckligt är bara onödigt dyrt och 
det förstärkningen kommer inte till sin fulla rätt.  
 
Låt säga att det nu går att dika ur och få vägen avvattnad innan arbetet 
fortsätter kommer nästa problem. Vart skall diket placeras? Frågan är 
berättigad eftersom om överbyggnaden ökas med exempelvis 15cm, 
då måste diket flyttas ut 45 cm på grund av släntlutningen minst skall 
vara 1:3 tre meter från vägen, enligt VGU(2004), samt att bärigheten 
minskar i kanten av vägen. Om avvattningen gör att vägen stagnerar 
och uppfyller dessa krav kommer diket att ligga för långt ifrån vägen. 
Detta ser författaren inte som något större problem. Brukandet av 
vägen samt normalt vägunderhåll med komplettering av slitlager och 
så vidare, gör att vägen med åren kommer att breda ut sig och då 
kommer att kräva extra utrymme.  
 
Schaktmassorna som utvinns ur dikningen läggs ut i terrängen vid 
sidan av vägen. Som tidigare nämnt sparas det in mycket med 
transportkostnader när det görs på detta vis. De transportkostnader 
som är uträknade i kapitel 4.4.2.6 Utförande, är på alla de massor som 
schaktades. Kostnaden för all borttransport av dessa massor uppgick 
till 2,2 miljoner kronor. Det är inte säkert att denna uträkning 
motsvarar verkligheten, eftersom vid tillfälle där transporter är 
nödvändigt så kanske det inte schaktas i samma utsträckning. Om det 
finns möjlighet att låta schaktmassorna läggas ut i vägområdet så går 
det att spara en del pengar. 

5.2. Material 
För att åstadkomma ett billigt vägmaterial så är det många faktorer 
som spelar in. Inte minst farmställnings- eller köpkostnaden, därtill 
måste transporten inräknas. SCA har i det här projektet valt att 
tillverka eget material ur en moräntäkt. Givetvis så klarar de av detta 
genom att de har den erfarenheten som krävs för att tillverka bra 
material ur morän. Det som kan vara intressant är att jämföra priser på 
grus och grustransporter. Enligt Svevia så ligger priset på de 
fraktioner som brukas, i grova drag, mellan 56 och 71 kronor per ton. 
Då det här projektet har brukat cirka 84 695 ton gör det en skillnad i 
så kallat inköpspris på 1 013 864 kronor. Detta pris är en jämförelse 
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rakt av utan att ta hänsyn till ev. påslag. Påslaget brukar enligt 
författarens egna erfarenheter ligga någonstans mellan 12 % och 20 % 
för att klara av administrativa kostnader och ev. vinst. Eftersom SCA 
hyr in krossverksamheten för materialframställningen så blir det ju 
självkostnad för SCA, men det blir inte samma pris som om de skulle 
ha ägt krossen själv. Vidare ligger det ganska mycket pengar i själva 
transporten. Som tidigare nämnt kostar det med dessa materialvolymer 
samt beroende på vilka vägförhållanden och maskinpriser och så 
vidare cirka 140 000 kronor per kilometer transportväg till krossen. 
Med denna insikt så tycker författaren att det är av stor vikt att det 
utförs en noggrann beräkning av vart materialet skall tas ifrån. En 
enkel tabell som tabell 4.5 kan den faktiska kostnaden för materialet 
och transporten beräknas. Författaren har inte som avsikt att göra en 
miljömässig bedömning, men om hänsyn ska tas till miljön så blir det 
mycket mer komplicerat. Det går nämligen inte bara att förhålla sig till 
emission från förbränningsmotorerna utan även se till det ingrepp i 
naturen som görs till förmån för att producera material.  
 
När materialet diskuteras måste även mängden material ifrågasättas. 
Beroende på vilken undergrund och trafikmängd så används olika 
mängd material. Bara som en reflektion så kan det nämnas att vid väg 
528/529 lades det på cirka 20 centimeter bär- och slitlager medans det 
vid två andra projekt hos Vägverket lades på 22 centimeter respektive 
17 centimeter. Det som ska framgå är att materialtjockleken på 
lagrena spelar roll. Med samma materialpris som det var på väg 
528/529 skulle en skillnad med 5 centimeter spara in ca 500 000 
kronor per mil 4,5 meter bred väg. Detta ger en fingervisning till vad 
som går att spara in om det finns fall av överdimensionering. 

5.3. Aktiv design 
Den aktiva designen gör att det inte erhålls någon generell 
normalsektion vilket gör att det blir varierande tvärsektioner genom 
hela projektet. Vid lågtrafikerade vägar kanske inte det estetiska är 
speciellt viktigt och bör inte gå i första hand. Det är mer viktigt att 
själva förstärkningen av vägen blir av. Men det kan inte se ut hur som 
helst, med tanke på bärigheten och trafiksäkerheten. Till exempel kan 
inte vägslänten ha för brant lutning vilket gör att det blir reducerad 
bärighet i kanten av vägen.  
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5.4. Upphandling 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) säger att upphandlande 
myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga medel som 
finansierar offentliga upphandlingar, genom att uppsöka och dra nytta 
av konkurrensen på aktuell marknad. Samtidigt syftar regelverket till 
att ge leverantörerna möjlighet att tävla på samma villkor i varje 
upphandling. För att kunna tillämpa LOU och samtidigt slippa 
förarbetet med projekteringen kan bli ganska problematiskt. Att 
använda sig av entreprenadformen totalentreprenad med fast pris 
känns inte som ett alternativ eftersom då kommer anbudslämnarna att 
lägga in ett riskpåslag. Det som författaren ser går att göra är att 
använda sig någon typ av totalentreprenad med löpande räkning och 
att anbuden ska väljas utifrån timpriser och materialpriser som 
entreprenören ger, men även erfarenheten samt referensobjekt ska 
räknas in. För att entreprenören skall göra jobbet effektivt skall ett 
incitament finnas. Det kan vara att vinsten minskas med tiden från och 
med ett överenskommet färdigställandedatum. 
 
Vid vägprojekt av lågtrafikerad art så tycker författaren att om det 
finns möjlighet att utnyttja intressenter som i detta fall ett skogsbolag 
med mycket mark, ska det göras. Ett sätt att komma runt dyra 
materialkostnader samtidigt som en konkurrensutsättning aktualiseras 
kan vara att intressenten upplåter mark och grustäkt och framställer 
material till självkostnadspris. Så ifall intressenten till 
självkostnadspris framställer material som entreprenören kan använda 
sig av, bör det räknas in i förfrågningsunderlaget och det ska tydligt 
framgå att ingen ska får göra vinst på materialet. Om intressenten går 
med på detta, bidrar de till finansieringen av den väg de använder sig 
av samtidigt som LOU går att använda. Det är viktigt, samtidigt som 
det står i Vägverkets stadgar att de alltid skall försöka hitta 
medfinansiärer i alla projekt, samtidigt som det inte är mer än rätt att 
de som brukar anläggningen mest ska vara med att finansiera. 

5.5. Övrigt 
De övriga kostnaderna för väg 528/529 är ungefär halva den övriga 
kostnaden som i normala fall blir vid förstärkningsarbete av likartad 
typ, 42 kronor per meter det vill säga 1,33 miljoner. Det är en mycket 
bra siffra som säkerligen går att pressa några kronor till. Eftersom det 
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redan är en bra siffra och det skulle säkert ta mer energi än vad det 
skulle ge i insparade pengar så ska 42 kronor per meter anses som bra. 
 
Sammanfattningsvis tycker författaren att det är intressant att SCA 
vågar garantera att tillfredställande höjd bärighet uppnås och anser att 
det krävs för att en entreprenadform av denna art skall fungera. 
Samtidigt så måste förstärkningsmetoden fungera för att SCA ska 
kunna ta ut det virke året om utan störningar. Med denna självsäkerhet 
är det lättare för beställaren att känna den tilltro som är mycket viktigt 
för att samarbetet skall fungera. Det är inte förrän till våren då det blir 
tjällossning som vägen verkligen sätts på prov. Men vägen har redan 
fått känna färg då SCA tog ut 15 000 m3 virke under hösten. Vägen 
borde ha varit frusen då men på grund av växlande väder från kallt till 
varmt så blev det en liknande tjällossning. Vid uttaget av denna 
mängd virke så hade SCA maskiner i beredskap för att kunna ingripa 
vid eventuella brister i vägen. Resultatet av detta blev ett ingripande 
där vägen blev för löst. Detta åtgärdades med cirka 10 lastbilslass 8-
16mm. Kostnaden för ingripandet uppskattas av Sundin till cirka 
10 000 kronor. Med tanke på omständigheterna med de insparade 
pengarna så har denna åtgärd en väldigt liten ekonomisk betydelse. 
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6. Stutsats 

Det huvudsakliga syftet för examensarbetet har varit att utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv analysera och utreda förstärkningsprojektet på 
väg 528/529. 
 
Resultatet över vilka lärdomar, ekonomiska och praktiska, som går att 
ta med sig vidare i fortsättningen är: 

6.1. Ekonomiska 
Detta projekt kostade Vägverket d.v.s. staten och medborgarna 
ungefär 14.6 miljoner kronor. Enligt beräkningar skulle projektet med 
samma utförandesätt fast med påslag och alternativt material samt en 
normal projektering kostat cirka 24,3 miljoner kronor, det vill säga en 
skillnad på 9,7 miljoner kronor. Detta visualiseras i bilaga 1. Med 
SCA och Vägverkets samarbete skulle det resultera i ungefär 2,1 mil 
förstärkning av likartade vägar ytterligare. Eller om det räknas åt 
andra hållet skulle Naggenborna för samma kostnad men med 
alternativ räknesätt inte få hela sträckan förstärkt utan bara 60 % 
följaktligen 1,9 mil.  
 
Förstärkningsprojektet är 3,15 mil långt och för att få en fingervisning 
över vad skillnaden mot övriga projekt så går det att ta en kostnad per 
meter. Kostnaden per meter i produktionen är 421 kronor och totalt 
463 kronor. Vid ett annat likvärdigt projekt så ligger meterkostnaden i 
produktionen på 609 kronor samt att projekteringen ligger för tillfället 
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på 84 kronor vilket blir 693 kronor. Det som måste finnas i åtanke här 
är att summorna för detta likvärdiga projekt inte är de slutliga och 
kommer därför att höjas en aning. Enligt de beräkningar som gjordes 
med alternativa materialet samt påslag för väg 528/529 skulle 
meterkostnaden ligga på 771 kronor. Visualiseras i tabell 6.1 nedan 
 
Tabell 6.1: Kostnader per meter väg 

 
 
För att se till de övriga kostnader med bland annat 
projekteringskostnaderna, så ligger den på 1 329 049 kronor. Detta ger 
en meterkostnad på 42 kronor färdig väg. I jämförelse med 
normalfallet där det enligt Knut Henriksson kostar 64-96 kronor per 
meter. För enkelhetens skull används 84 kronor per meter. Detta 
skulle då ha blivit en merkostnad på 1,3 miljoner kronor. Denna 
merkostnad på cirka 1,3 miljoner kronor kan istället användas till att 
förstärka nästan tre kilometer väg. 

6.2. Praktiska 
Rent byggmässigt är det SCA har gjort inte någon revolution. Så här 
har de förstärkt vägar länge. Men kanske inte i samma omfattning. Det 
som genomsyrar hela produktionen är inställningen till att det 
praktiska kommer i första hand.  
 
Att använda sig av intressenter i vägen för att hålla ner kostnaderna är 
en mycket smart idé. Som i detta fall när SCA är entreprenören. De 
har självklart vinstintresse, men till skillnad från övriga entreprenörer 
så har de inte intresse till att få vinsten i själva byggskedet. De ser 
långsiktigt med lönsamheten i att kunna använda sig av vägen året om 
för sina transporter av virke för att få en jämn ström av virke till 
fabriken.  
 
Som ses i figur 6.1 och figur 6.2 åskådliggörs vägen före och efter 
förstärkningsarbetet. De visar relativt tydligt att det inte är bara 
bärigheten som förbättrats, även sikten har förbättrats avsevärt vilket 
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Stutsats   
 

 

ökar trafiksäkerheten. Sammanfattningsvis går det att säga att ett 
samarbete mellan beställare och entreprenör är ett vinnande men 
svårhanterat koncept. Vidare är det viktigt är att entreprenören har 
intresse i slutprodukten för att de ska bli tillräckligt drivande i 
projektet.  
 

 
Figur 6.1 Naggenvägen innan förstärkning 
 

 
Figur 6.2 Naggenvägen efter förstärkning 
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Figur 8.1 Lokalisering av Naggenvägen 
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Figur 8.2 Karta över Naggenvägen
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