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FÖRORD 

Inom avdelningen för Anläggningsproduktionsteknik; på Tekniska Högskolan i Luleå har pro
jekt med syfte att vidareutveckla entreprenadreglerna för byggande, underhåll och drift av 
vägar och gator bedrivits sedan början av 80-talet. Amnesföreträdaren (Torsten Grennberg) 
har som projektledare varit med om att utveckla funktionsentreprenaden för byggande och 
underhållsbeläggning av vägar. Jag har ägnat mig åt projekt med syfte att vidareutveckla 
entreprenadvillkor för i huvudsak drift men också underhåll av vägar och gator. 

Min utgångspunkt inför arbetet med avhandlingen har varit befintliga väg- eller gatudistrikt där 
drift och underhåll skall bedrivas på entreprenad. Huvudfrågan är: Vilka entreprenadregler bör 
användas när drift och löpande underhåll av vägar och gator upphandlas med funktionskrav? 
Huvudfrågan besvaras med stöd av egna forskningsresultat samt litteraturstudier. Litteratur-
och fallstudierna inkluderar även erfarenheter från nybyggnadsentreprenader av den 
anledningen att entreprenadformer för framförallt underhåll men också för drift ofta "lånats" 
från byggskedet. 

Under arbetet med avhandlingen har jag fatt värdefull hjälp från en mängd personer, till vilka 
jag här vill framföra mitt tack. 

Främst vill jag tacka min handledare professor Torsten Grennberg som fick mig att intressera 
mig för funktionsentreprenader och med aldrig sinande entusiasm, kunnighet och humor disku
terat nyckelfrågor och granskat mina manus. 

Professor Karl Elis Bowin har varit en viktig pådrivare när det gäller mitt ställningstagande att 
överhuvudtaget försöka skriva en doktorsavhandling. 

Vår avdelningssekreterare Laila Harila har arbetat med ordbehandling av de olika manusver
sionerna på ett imponerande sätt. Hon har utan tvekan ställt upp på kvällar och helger för att få 
fram de olika manusversionerna i tid. 

Värdefulla synpunkter på mina utkast t i l l manus har, förutom av ovannämnda personer också 
lämnats av prof Lennart Apleberger, civ ing Bo Grönwall, civ ing Jan Jonsson, tekn lic Bengt 
Lindvall och jur kand Åke Rådberg. 

Ekonomiskt stöd för genomförandet av de forskningsprojekt som ligger till grund för avhand
lingen har erhållits av Byggforskningsrådet, Coldtech, Vägverket och Luleå Kommun. 

Slutligen vill jag också tacka min familj för den uppmuntran och förståelse som visats för mitt 
arbete med avhandlingen. Min fru Agneta har visat stor förståelse för att jag ofta rusat in i vårt 
arbetsrum för att jag "kommit på" något. 

Luleå, oktober 1993 

Ulf Olsson 



1 ABSTRACT 

Contracts for the operation and maintenance of roads and streets are today characterized by 
short-term perspectives and a low rate of development. One reason for this is that the client 
placing an order, within the framework of traditional contract procedures, specifies in detail 
what shall be done and sometimes even orders a certain type of machinery and equipment. The 
contractors are not made aware of the long-term quality ambitions of the client with respect to 
traffic safety and ease of flow. 

A performance contract means that the client, instead of presenting technical solutions, makes 
measurable functional demands with regard to the finished product. The demand is for example 
made that the road surface shall have a certain smoothness and a certain friction. The functio
nal requirements are formulated so that they have a direct relevance for the safety and flow of 
traffic. 

The functional requirements should be divided into an absolutely lowest permissible level 
(acute level) and a target level. The target level shall be maintained both as an average functio
nal level during the contract period and when the contract is completed. 

Functionally directed road maintenance should include measures to reduce traffic disturbances 
to a minimum. It should also be required of the contractor that he reports planned measures to 
the relevant road-user information centres. 

Performance contracts radically change the roles of both the client and the contractor. The 
client 's efforts are concentrated on controlling the quality of the final product from a user point 
of view, while the contractor takes over many of the traditional roles of the client such as 
planning, projecting, choice of technical solutions, choice of material and duty activities. Direct 
contact with road-users and residents will also be included in the tasks of the contractor. 

The advantages of a performance contract are 

• the functional expectations of the users become the guiding star for the contractor 

• it stimulates the development of creative solutions by the contractor 

• the responsibility boundary between client and contractor becomes "sharp" 

Trials with performance contracts for operation and maintenance have been carried out in both 
Sweden and the USA. 
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2 SAMMANFATTNING 

Traditionella entreprenader för drift och löpande underhåll av vägar och gator karaktäriseras 
idag av att entreprenörens roll begränsas till själva utförandet. Beställaren svarar för fram
tagandet av drift- och underhållsplaner som sedan entreprenören har att i detalj följa. Det är 
inte ovanligt att beställarna till och med avropar en viss bestämd maskin utrustad på ett specifi
cerat sätt. Betalningen sker ofta med stöd av så kallad timprislista som är en form av löpande 
räkning. Det som beställaren egentligen vill uppnå, nämligen en väg som fungerar från trafi
kantsynpunkt, verbaliseras ej direkt varken vid upphandlingen eller under entreprenadtiden. 

En nackdel med ett sådant entreprenadförfarande är att den kreativa processen blir lidande. 
Nationella kokbokslösningar avseende val av organisation, maskiner, utrustningar och materiel 
lever kvar alltför länge utan att anbudsgivarna ges varken tid eller stimulans att vidareutveckla 
dem. 

Genom att införa funktionsentreprenader kan kreativitet och kostnadseffektivitet uppmuntras. 
Med funktionsentreprenad menas en entreprenad där kvaliteten styrs med mätbara funktions
krav på slutprodukten och entreprenören åläggs ett funktionsansvar under flera år av bruks
tiden. Anbudsgivarna ges full frihet att själv välja organisation, tekniska lösningar och produk
tionsmetoder. 

I Sverige har funktionsentreprenader för drift och underhåll än så länge använts endast i ett få
tal fall. I USA har så kallade "performance contracts" provats för beläggningsentreprenader 
och planer finns att utöka dessa försök. 

Fördelarna med funktionsentreprenad i jämförelse med utförandeentreprenad (general- eller 
delad entreprenad) är att 

• användarfunktionen blir direkt styrande för entreprenaden 

• formen bäddar för att entreprenörerna tar fram kreativa lösningar beträffande tekniska lös
ningar, arbetsorganisation och produktionsmetoder 

• ansvarsfördelningen mellan beställaren och entreprenören blir "skarp". Diskussionen om 
vem som ansvarar för fel kommer att förenklas betydligt 

• möjligheterna att åstadkomma en internationell europeisk standard för väghållning ökar om 
funktionskrav används istället för tekniska specifikationer av konventionell typ. 

Funktionsentreprender för drift och löpande underhåll av vägar och gator bör genomföras en
ligt följande modell: 

Riskfördelningen mellan parterna utformas så att beställaren svarar för riktigheten av uppgifter 
lämnade i förfrågningsunderlaget. Entreprenören svarar för de konsekvenser för funktionsnivån 
som valet av organisation, tekniska lösningar, material och produktionsmetoder medför. An
svaret gentemot trafikanterna ligger (enligt svensk lag) på väghållaren. Skadeståndsanspråk 
som orsakats av för låg funktionsnivå bör "föras vidare" från väghållaren till entreprenören. 



Funktionskraven bör indelas i en absolut lägsta tillåten nivå (akutnivån) och en målnivå som 
skall innehållas i medeltal under entreprenadtiden och vid entreprenadtidens slut. Akutnivån 
bör innefatta åtgärdstider. Vinterväghållningen bör förutom åtgärdstider innehålla krav på att 
trafikleder med stor trafik skall vara åtgärdade innan de dominanta trafikflödena inträder. Krav 
på friktion, jämnhet och samordning med angränsande distrikt bör ingå. Funktionskraven för 
det löpande beläggningsunderhållet bör bl a innefatta jämnhet och friktion på lagade ytor. 

Samtliga funktionskrav bör relateras till en viss angiven mätmetod. För akutnivån föreslås 
enkla utrustningar (av typen 1.8 m rätskiva). För beskrivning av målnivån och tillståndet innan 
entreprenaden startar bör de direkt mätbara faktorerna kompletteras med fotolikare och vi
deofilmer. I fbrfragningsunderlaget bör förutom funktionskrav och mätmetoder också ingå ti l l
ståndsbeskrivning, beskrivning av särskilda problem (med driften och det löpande underhållet), 
trafikuppgifter och planerade underhållsåtgärder. Ersättningsformerna bör vara så "fasta" som 
möjligt med hänsyn till kalkylerbarheten i anbudsstadiet. 

Vidare bör entreprenören svara för information till och kontakter med trafikanter och boende i 
det område som entreprenaden omfattar. 

Drift och löpande underhåll bör upphandlas separat från det mer omfattande (periodiska) un
derhållet. En separat upphandling gör det möjligt för lokalt och regionalt baserade företag att 
deltaga framgångsrikt i anbudstävlingen. För vägföreningar och små kommuner kan det där
emot vara motiverat att upphandla drift, löpande och periodiskt underhåll (exklusive under
hållsbeläggningar) i "ett paket" för att därigenom få en storlek på entreprenaden som lockar 
många anbudsgivare. 

Upphandlingen bör genomföras som öppen upphandling med längre anbudsräkningstider än 
normalt och med särskilda informationspass inplanerade. 

I beställarens kvalitetsstyrning bör inkluderas följande: 

• Stickprovskontroll av funktionsnivån under entreprenadtiden (utförd av beställaren). Om
fattningen bestäms av beställaren och bör baseras på statistiska urvalsprinciper. 

• Avlämnandebesiktning (inklusive mätning) av funktionsnivån vid entreprenadtidens slut. 

• Bonus för överkvalitet på de avsnitt där beställaren uttryckt önskemål om nivåhöjning på 
sikt. 

• Avdrag på entreprenadsumman vid underskridande av krävd funktionsnivå. 

• Ekonomiska incitament för att hålla trafikstörningarna på låg nivå. 

• Krav på kvalitetssäkringsprogram för att minimera trafikstörningarna. 

• Krav på entreprenören att följa, av beställaren anvisade eller godkända, rutiner för rappor
tering av åtgärder (när funktionsfelet upptäcktes, typ av åtgärd, tid, läge i längdmätningen 
m m). 

Funktionsentreprenader kommer att förändra både entreprenörens och beställarens roller radi
kalt. Beställarens insatser koncentreras till att styra slutproduktens kvalitet vilket kräver en 
projekteringsinsats inriktad på formulering av funktionskrav, estetiska riktlinjer och miljökrav. 
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Entreprenören "tar över" projekteringen i övrigt, planeringen och utförandekontrollen samt 
jourhållningen och direktkontakterna med trafikanterna. Dessutom krävs av entreprenören en 
hög beredskap att rätta till funktionsfel under entreprenad- och garantitid. Förfarandet kommer 
således att kräva ett avsevärt utökat engagemang från entreprenörens sida och leder förhopp
ningsvis till bättre funktion hos anläggningar och byggnader i framtiden. 

För att förbättra möjligheterna att använda funktionsentreprenader bör bland annat följande 
utvecklingsinsatser genomföras: 

• Utveckling av allmänna entreprenadjuridiska bestämmelser för funktionsentreprenader. 

• Utveckling av bättre prognosmodeller för bedömning av tillståndsutveckling. 

• Utveckling av effektivare informationssystem för vinterväghållning. 

• Vidareutveckling av metoder och utrustning for funktionsmätning. 

• Anpassning av väghållarens informationssystem till funktionsinriktad väghållning. 

• Anpassning av statistiskt baserad stickprovskontroll till funktionsentreprenader. 

• Kunskapsuppbyggnad för att kunna kalkylera funktionskravens kostnadskonsekvenser 
(funktionsentreprenader på fast pris). 

• Framtagande av handböcker för planering, kalkylering, genomförande och kvalitetsstyrning 
av funktionsentreprenader. 
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3 INTRODUKTION 

3.1 Bakgrund 

Inom den Europeiska Gemenskapen gäller strikta regler för upphandling av offentliga entrep
renader. Bland annat krävs att när kontraktsumman beräknas överskrida en viss storleksord
ning (5 milj ECU) skall möjligheten att lämna anbud anmälas (Utrikesdepartementet, 1990) 
för publicering i EG:s tidskrift (Official Journal). EG:s direktiv för entreprenadupphandlingar 
visar vilken stor ekonomisk betydelse som formerna för upphandling av entreprenader tillmäts 
på internationell nivå. 

3.1.1 Traditionella entreprenader 

I Europa och USA är den vanligaste (Langdon & Everest, 1992) entreprenadformen för ny
byggande av vägar och gator, utförandeentreprenad. Formen karaktäriseras av att beställaren 
(ofta via ett konsultföretag) svarar för detaljprojektering av anläggningen och entreprenörens 
åtagande begränsas till utförandet (den fysiska produktionen). 

Det vanligaste betalningssättet är så kallade mängdkontrakt vilket innebär att 

• Beställarens konsult utarbetar en förteckning över de aktiviteter och materialkvantiteter 
som ingår i åtagandet. 

• Anbudsgivarna prissätter mängdförteckningen. 

• Anbudssumman utgörs av summan av delposterna i den prissatta mängdförteckningen. 

• Betalning sker efter verkligt uppmätta mängder. 

Det är således fråga om ett sorts fastpriskontrakt med möjlighet att få priser under konkur
rens även för aktiviteter vars mängder ej med säkerhet kan bedömas i förväg . 

Uppföljningen av kvaliteten relateras oftast till egenskaper hos de material och tekniska lös
ningar som beställaren specificerat. Kvalitetsstyrningen har traditionellt begränsats till att en 
av beställaren anlitad kontrollant tagit prover för att karaktärisera exempelvis jordarter, pack
ningsgrader hos delar i överbyggnaden, fysikaliska egenskaper hos bär- och slitlager, etc. 
Under 80-talet inleddes en utveckling mot att entreprenörerna frivilligt eller efter krav från 
beställaren tog över denna utförandekontroll enligt en så kallad kvalitetssäkringsplan. 

Den slutgiltiga kvalitetsbedömningen görs när beställaren tar över anläggningen vid en slutbe
siktning. I Sverige utförs slutbesiktningen av en tredje person utsedd av beställaren. Besikt
ningsmannen bedömer huruvida anläggningen överensstämmer med ritningar och tekniska 
specifikationer i förfrågningsunderlaget. Bland annat kontrolleras om de geometriska kraven 
på den färdiga vägen är uppfyllda (linjeföring, fr i sikt, körbanebredder, bombering och så 
vidare). Entreprenören lämnar sedan en utförandegaranti under viss i kontraktet stipulerad tid 
(i Sverige normalt 2 år). Den innebär att entreprenören åtager sig att inom garantitiden rätta 
till fel som är en direkt följd av brister i utförandeprocessen. 
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Den ekonomiska uppföljningen och styrningen under byggskedet sker dels genom att beställa
rens kontrollant under utförandeskedet fortlöpande mäter upp verkliga mängder och betal
ningen regleras dels med stöd av den prissatta mängdförteckningen och dels med stöd av dis
kussioner mellan parterna under särskilda byggmöten. 

Entreprenadformer och betalningssätt för ombyggnad och underhåll av vägar och gator har i 
hög grad lånats från nybyggandet. Entreprenörerna åläggs att följa i detalj specificerade krav 
som avser tekniska lösningar utarbetade av beställaren eller av denne anlitad konsult. Betal
ning sker ofta enligt en prissatt mängdförteckning. Vid driftentreprenader förekommer inte 
sällan att beställaren också specificerar produktionsmetoden det vill säga anger vilka maskiner 
och utrustningar som skall användas. Betalningen till entreprenören sker då enligt en prissatt 
timprislista eller per driftcykel, exempelvis per plogsväng .(Här räknas också timuthyrning av 
maskiner som entreprenad, se begrepp). 

Det svenska sättet att upphandla och styra entreprenader skiljer sig från det som används i 
Västeuropa i övrigt och i Nordamerika på en avgörande punkt. Det gäller beställarens sätt att 
använda konsulten och konsultens inflytande i byggprocessen. Internationellt har konsulten en 
betydligt starkare ställning gentemot entreprenören (Evans et. al., 1984) i den meningen att 
konsulten normalt bedömer behoven av ändringar och tillägg samt rimligheten av ekonomiska 
anspråk från entreprenören. 

3.1.1.1 Fördelar 

Fördelarna med att använda ovan beskrivna entreprenadform är bland annat att 

• den är allmänt känd vilket medför att kompetens finns både hos beställare, konsulter och 
entreprenörer. 

• det finns goda möjligheter att fastställa entreprenadvillkor som uppfattas lika av de perso
ner som gör kalkyler i anbudsstadiet. Utförandeentreprenaderna bygger på att beställaren i 
detalj specificerar tekniska lösningar, material, provningsomfattning m m. Anbudsgivarnas 
uppgift blir således att prissätta en helt färdig och i detalj specificerad teknisk lösning. 

• entreprenör kan väljas utifrån "lägsta anbud vinner"-principen (dvs effekten blir en renod
lad priskonkurrens). 

• även små och medelstora byggföretag, som ofta helt saknar vana att driva egen projekte
ring, kan vara med och tävla om uppdragen. 

• riskerna för orättvis behandling av anbudsgivare är små och eventuella "snedsteg" av be
ställarna är lätta att kontrollera. 

3.1.1.2 Problem 

Beställarna av väg- och gatuentreprenader har idag tre typer av problem som kan vara svåra 
att lösa inom ramen för den traditionella entreprenadformen. 
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Ett problem är svårigheten att styra slutkostnaden för entreprenaden. Ett annat är kvalitetsfel 
på slutprodukten exempelvis att anläggningarna inte fungerar på önskvärt sätt och att under
hållskostnaderna är relativt höga. Ett tredje problem är låg utvecklingstakt dvs byggföretagen 
satsar för lite resurser på forskning och utveckling. 

Kostnader 

Beställarnas kostnadsstyrning av entreprenader försvåras av de krav på ekonomisk ersättning 
utöver anbudssumman som ofta framställs under utförandeskedet. Enligt Hughes & Barber 
(1992) har i Storbritannien ersättningar som betalas ut som en följd av förhandlingar efter 
kontraktskrivningen uppskattats till ca 25% för hus- och anläggningsbyggande. 

För nybyggande av vägar och gator på utförandeentreprenad (general eller delad) utgör an
delen tilläggskostnader under entreprenadtiden (Tyrell m fl, 1983 samt bilaga 2 i föreliggande 
avhandling) 15-20% av anbudssumman. Variationen mellan enskilda objekt är dock stor (5-
40%). 

Tilläggskostnader under utförandeskedet initieras antingen av att beställaren vill ändra på den 
ursprungliga tekniska lösningen eller att entreprenören hävdar att förutsättningarna i verklig
heten avviker från de som angavs i kontraktet. Det senare rör sig i vägbyggnadssammanhang 
oftast om avvikelser i de geotekniska förhållandena. I fallstudier (se bilaga 2) av 9 st väg- och 
gatuentreprenader visades att avvikelser i de geotekniska förhållandena stod för 60% av be
ställarens merkostnader under byggskedet. 

I en nyligen publicerad studie (Möller, 1993) av kvalitetsfelkostnader under byggskedet vid 
ombyggnad av en väg, uppmättes felkostnaderna till ca 30% av anbudssumman. Analys av 
felorsakerna visade att projekteringsfel och ändrade beställarkrav initierade merparten av 
tilläggskostnaderna. Entreprenör för det studerade objektet var Vägverket Produktion Norr. 

Problemet är oftast att parterna inte är ense om vilken ekonomisk ersättning som är rimlig. 
Inte så sällan ifrågasätter beställaren om kraven på tilläggsbetalning överhuvudtaget är befo
gade. Dessutom får beställaren en besvärande förhandlingssituation eftersom det kan vara bå
de opraktiskt och ur produktansvarssynpunkt olämpligt att utsätta ändrings- och tilläggsarbe
ten för konkurrens (ta in en annan entreprenör för tilläggs- och ändringsarbetena). I Sverige 
är det inskrivet i entreprenadbestämmelserna (AB 92) att entreprenören inte bara har skyl
dighet utan också rättighet att utföra sådana ändrings- och tilläggsarbeten som "står i omedel
bart samband med kontraktsarbetena och inte är av väsentligt annan natur än dessa". (Enligt 
kommentarer till AB föreligger sådant samband inte till exempel "om beställaren utan nackdel 
kan vänta med deras utförande till dess entreprenaden blivit färdigställd"). 

Beställare och entreprenörer lägger idag ned stora resurser på att utreda och förhandla om er
sättningar för ändrings- och tilläggsarbeten. Förhandlingarna försämrar inte så sällan samar
betsklimatet mellan parterna vilket kan påverka engagemanget vad som avser huvuduppgiften 
dvs själva entreprenaden. Problemet är internationellt vilket följande citat från UK (Hughes & 
Barber, 1992) och USA (Himick & Nicholson, 1991) visar; 

"the problem of claims was probably the most difficult and controversial matter affecting re
lations in industry" (s vii) 
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"the number of disputes resulting from unexpected conditions is very large and growing" 
(s 171) 

En viktig orsak till att parterna bygger upp olika uppfattningar om tilläggsersättningar är be
fogade eller ej och vilken storleksordning som är rimlig är att beställare respektive entrep
renörer har skilda ekonomiska mål. Beställarna strävar efter att bygga en anläggning med 
godtagbar kvalitet för så låg kostnad som möjligt medan entreprenörerna primärt strävar efter 
att göra goda affärer. 

I USA uppges (Redmond, 1991) att tvister på grund av krav på tilläggsersättningar delvis är 
en följd av felaktig riskfördelning mellan parterna. Beställarna har i dessa fall i ambitionen att 
friskriva sig krävt orimliga ekonomiska risktaganden av entreprenörerna vilket gjort det svårt 
för dem att prissätta entreprenaden i anbudsstadiet. 

Hur undvika eller åtminstone minska på kraven på tilläggsbetalningar utöver kontraktssum
man inom ramen för den traditionella entreprenadformen? 

Enligt Hughes & Barber (1992) ligger lösningen dels i kvaliteten på projekteringen och dels i 
utformningen av själva kontraktet. Beställarens krav måste framgå klart och tydligt inklusive 
beskrivningen av den fysiska miljö där kraven skall uppfyllas. Allt detta utfört med tanke på 
att en annan part skall "översätta" ritningar och beskrivningar till en fysisk verklighet för ett 
visst pris. 

Hög kvalitet på projekteringen samt rimlig riskfördelning är naturligtvis önskvärd oberoende 
av vilken entreprenadform som används. 

Kvalitet 

För beställaren medför den traditionella entreprenaden tre typer av kvalitetsstyrningsproblem: 

1. Svårigheten att avgöra vad som orsakas av projekterings- respektive utförandefel. 

2. Slutbesiktningens "examenskaraktär". 

3. Incitament saknas hos entreprenörerna för långsiktiga totalkvalitetssatsningar (funktion 
och livscykelekonomi). 

När ett kvalitetsfel uppstår är annars förhållandena vid traditionella utförandeentreprenader 
(general och delad) helt klara från entreprenadrättslig synpunkt. Fel som beror av brister i ut
förandet ansvarar entreprenören för inom garantitiden och fel som beror av brister i förfråg
ningsunderlaget svarar beställaren för (§ 1:6 i AB 92). 

Entreprenören ansvarar för fel som framträder under garantitiden (också här enbart utföran
defel). För fel som uppträder efter garantitiden har beställarens kvalitetsstyrning förbättrats 
avsevärt vid övergången från AB 72 till AB 92.1 AB 72 ansvarade entreprenören endast för 
fel på grund av grov vårdslöshet vilket inträffat endast i några enstaka fall i Sverige. Detta har 
för entreprenören i realiteten fungerat som en friskrivning från allt ansvar efter garantitidens 
utgång. I AB 92 åläggs entreprenören ansvar för dolda, väsentliga fel som beror av 
vårdslöshet (Hedberg, 1992) under allmän preskriptionstid (10 år) från dag för godkänd 
slutbesiktning. 



5 

Beställarens problem vid kvalitetsfel som uppträder under och efter garantitiden blir att utröna 
i vilken grad projekteringen respektive utförandet medverkat till felets uppkomst. Efter garan
tiperioden är det dessutom så att det (enligt AB 92) åligger beställaren att visa att det är ett 
"dolt" utförandefel av väsentlig art som beror av vårdslöshet från entreprenörens sida. 

Slutbesiktningens "examenskaraktär" etablerades (i Sverige) redan på 50-talet i de allmänna 
bestämmelser som då tillämpades. Det faktum att en särskild (av beställaren) utsedd besikt
ningsman vid en enda tidpunkt avgör om entreprenaden är godkänd eller inte har medfört bl a 
följande problem för beställaren: 

• Efter godkänd slutbesiktning "försvinner" entreprenören från platsen och dröjer med att 
åtgärda fel och brister. 

• Fel som inte upptäckts vid slutbesiktningen (men borde upptäckts) räknas inte som fel. 

• Beställarens uppfattning om kvalitetsnivån stämmer inte med besiktningsmannens. 

• Fel som upptäcks först vid användningen av anläggningen räknas som fel endast om det 
rör sig om s k dolda fel. 

• Felavhjälpning begränsas till att utföras i anslutning till slut- och garantibesiktningar. 

• Slutbesiktningsförfarandet kostar beställarna en hel del pengar. 

En del av de ovan uppräknade problemen härrör sig från det faktum att entreprenadernas 
komplexitet ökat betydligt varvid mottagningskontrollen (slutbesiktningen) försvårats. 

I AB 92 har några av dessa problem undanröjts genom följande ändringar och tillägg 
(gentemot AB 72). 

• "Part äger påkalla överbesiktning ..." (7:6 i AB 92) dvs även beställaren ges möjlighet att 
överklaga besiktningar. 

• Beställaren ges rätt att i anslutning till besiktning "göra gällande fel . . . . som beställaren 
skriftligen hos entreprenören påtalat senast tre månader efter entreprenadtidens utgång." 

Det funktionella tillståndet hos det svenska vägnätet mäts numera regelbundet. Den högtrafi-
kerade delen mäts årligen med fordon utrustade med laserutrustning avsedd för bl a jämnhets
mätning. För 1992 anger Vägverket en eftersläpning av åtgärder för att återställa acceptabel 
jämnhet i längdled och spårlagning till ca 2400 mkr (exklusive central administration). I en 
rapport från Svenska kommunförbundet (1991) uppges att det eftersatta underhållet av 
beläggningar motsvarar en kostnad på 4400 mkr för den senaste 8-årsperioden. 

Funktionsproblemen i bruksskedet härrör delvis från det (enkla) faktum att det beställaren 
kräver av entreprenören är en viss teknisk lösning (och således inte en fungerande anlägg
ning). De traditionella sättet att ställa krav är således ett sätt att med indirekta kvalitetsan
givelser tala om vad man vill ha för produkt. Såvida funktionsbristerna inte beror av utföran
defel är det projektören som valt en teknisk lösning som inte ger önskad funktion. I det senare 
fallet kan även här bristande kunskapsöverföring mellan förvaltare och projektorer ha spelat 
en stor roll. 
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Problemen vid konventionella drift- och underhållsentreprenader är i princip av samma slag 
som vid nybyggnad. Vid timinhyrning tillkommer ofta problemet att entreprenören inte ens 
tillåts välja produktionsmetod (maskintyp och utrustning). Risken för slentrianmässiga val av 
produktionsmetoder är i sådana fall stor. Även om entreprenören förväntas föreslå lämplig 
produktionsmetod saknas ekonomisk drivkraft för maskinuthyraren att föreslå den för be
ställaren bästa lösningen. 

Uppdelningen av kompetensen på beställare/projektorer, utförare och förvaltare (drift- och 
underhållspersonal) som den traditionella entreprenadformen medför är till stort hinder för 
erfarenhetsåterföringen mellan aktörerna i byggprocessen. Eftersom projektorer, entreprenö
rer och förvaltare ofta tillhör olika företag försvåras erfarenhetsåterföringen ytterligare. Enligt 
en rapport från byggprocessgruppen (1987, s 11) kan "en stor del felaktiga eller undermåliga 
produkter eller produktionsmetoder tillskrivas bristerna i erfarenhetsåterföringen. En del av 
dem sammanhänger med vattentäta skott mellan byggprocessens olika skeden ...". 

Medvetandet om svårigheterna att överföra kunskaper mellan projektorer, byggare och de 
som handhar drift och underhåll har funnits länge. Ansträngningar har gjorts och görs fort
farande både från beställarnas, entreprenörernas och konsultföretagens sida att inom ramen 
för den traditionella entreprenadformen, minska problemets omfattning. Som exempel kan 
nämnas att: 

• Vägverket redan under 60-talet i projektledarnas uppgift inkluderade engagemang både 
under projekterings- och byggskedena. 

• Många av landets kommunala beställare och Vägverket under 70- och 80-talet införde 
krav på kvalitetssäkringsprogram. 

• Nyanställda ingenjörer "skolas in" genom praktiktjänstgöring på underhålls-, bygg- och 
proj ekteringsavdelningar. 

• Konsulterna utarbetade egna kvalitetssäkringsrutiner för projekteringen. 

• Entreprenörerna utarbetade egna kvalitetssäkringsrutiner (för utförandet) som bifogades 
anbuden. 

Försök med ändrade kvalitetsstyrningsmodeller har genomförts. Ett projekt avsåg byggandet 
(IVA, 1992) av en väg i Örebro län år 1987. En referensgrupp bildades bestående av geotek
niker, byggare och underhållsingenjörer med uppgift att utarbeta målbeskrivning och kvali
tetsföreskrifter. Under byggskedet bistod en grupp med samma breda sammansättning arbets
platsens personal i kvalitetsfrågor. En särskild arbetsledare tillsattes med uppgift att svara för 
och informera om kvalitetsfrågor. Under en 5-årsperiod efter färdigställandet följdes kvali
tetsmålen upp noggrant. Kvalitetssatningen utmynnade i bl a följande rekommendationer för 
att styra vägbyggandet mot bättre totalekonomi. 

• Beställaren utarbetar en kravspecifikation med mål- och funktionskrav. 

• En arbetsgrupp med bred teknisk erfarenhet bildas redan när projektet utreds. 

• Samrådsplan upprättas så att problemen blir belysta från olika håll. 
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Kreativitet 

Ett problem som enligt Westling (1991) karaktäriserar hela bygg- och anläggningsbranschen 
är låg utvecklingstakt. 

I en uppsats av Tatcom & Fellow (1989) refereras till ett uttalande av The Business Round-
table där USA: s bygg- och anläggningsindustri klassas som betydligt mindre progressiv än 
övrig industri när det gäller att adoptera ny teknologi. 

Från USA rapporteras också (Powell, 1987) ett exempel på hur trögt det kan vara att sprida 
kunskaper om nya kostnadseffektiva metoder inom vägsektorn. Det dröjde hela 15 år innan 
en bevisligen kostnadseffektiv teknisk lösning för asfaltbeläggningar införts i de tekniska 
specifikationerna över hela USA. 

Som ett hinder för innovationer i byggbranschen uppger Nam & Tatum (1988) "separation of 
design from production". 

Kan alternativa eller nya entreprenadformer bidra till att minska problemen med låg utveck
lingstakt, tilläggskostnader under entreprenadtiden samt kvalitetsfel i bruksskedet?  

3.1.2 Alternativa entreprenadformer 

Totalentreprenaden, där entreprenören förutom utförandet åtager sig den huvudsakliga delen 
av projekteringen, förespråkades i Sverige redan under 60-talet. 

För vägbyggande angav Grennberg (1965) följande fördelar med totalentreprenaden 

• Lägre byggkostnader på grund av möjligheten att produktionsanpassa projekteringen. 

• Bäddar för teknikutveckling inom entreprenadföretagen. Denna slutsats byggde på jäm
förelser med brobyggandet där egna konstruktionsförslag ibland resulterat i nya tekniskt 
avancerade och produktionsanpassade lösningar. Som exempel uppgav Grennberg Alnö-
bron som Skanska räknade hem med stöd av en egen teknisk lösning. 

Enligt Industrins Byggutredning (1968) är totalentreprenader en viktig förutsättning för ratio
nalisering och snabbare produktivitetsutveckling inom byggbranschen. I samma skrift före
språkades användningen av funktionskrav i totalentreprenader enligt följande utdrag "att be
ställaren .... istället för att i detalj på ritningar och byggnadsbeskrivningar ange vad han vill 
ha... övergå till att beskriva de funktioner han vill att lösningen skall uppfylla." Motiveringen 
härför var att öka möjligheterna för produktionsutveckling, konkurrens om produktivitetsut
veckling, konkurrens om produktutformningen och kvaliteten samt ett klart ansvarsmönster. 

För byggnader, där staten står som beställare, lämnades i ett betänkande av byggnadsupp-
handlingsutredningen (Finansdepartementet, 1968) följande skäl för att använda totalentrep
renaden: 
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"Förutsättningen för en rationell byggupphandling är att den ger producenten ett större infly
tande på produktutformningen och därmed möjligheter till produktutveckling under trycket av 
företagsekonomiska hänsyn och byggherrens krav. Detta tryck måste åstadkommas genom 
konkurrens om både pris och produkt. Den upphandlingsform som bäst tillgodoser detta är 
totalentreprenad upphandlad i konkurrens och till avtalat pris" (s 51). 

För byggande och underhåll av vägar på entreprenad i USA resulterade en omfattande studie 
av former och modeller för entreprenader i bland annat följande rekommendationer (TRB, 
1991) för att öka kreativiteten. 

• Tillämpning och utveckling av totalentreprenadkonceptet. 

• Utvecklingsinsatser för att få fram entreprenöransvar som relateras till kvalitets- och funk
tionsfaktorer. 

• Användning av sidoanbud (i traditionella entreprenader). 

Totalentreprenaden har en omfattande användning för industri och husbyggande i Sverige och 
västvärlden i övrigt. I Sverige byggdes 76% (Statistiska Centralbyrån, 1992) av lägenheterna i 
flerbostadshus på totalentreprenad under 1990. För anläggningsbyggande saknas för närva
rande statistiska uppgifter om andelen totalentreprenader. 

I anläggningsbranschen har totalentreprenad än så länge med endast några få undantag an
vänts enbart för brobyggande. I Sverige har större väg- och järnvägsbroar upphandlats på 
totalentreprenad i ett 30-tal år. Den svenska modellen innehåller ett förfrågningsunderlag 
bestående av vattendom, geoteknisk utredning, principritning för bron (inklusive normalsek
tion) samt last- och trafikförutsättningar. Sedan är det upp till varje anbudsgivare att utforma 
och föreslå brotyp samt ange kostnad för utförandet. Detaljprojekteringen av bron ingår i 
entreprenörens åtagande. 

Under 1992 och 1993 har flera större vägbyggnadsentreprenader upphandlats på totalentrep
renad. Bland annat kan nämnas att E 4:an norr om Luleå (Töre - Klinten) ges en ny sträck
ning (ca 3.5 km) samt breddas från nuvarande 9 m körbana till 13 m på en sträcka av 6 km. 
Projekteringen (Vägverket, 1992) som ingår i entreprenörens åtagande är av konventionell 
typ dvs styrd av de normer (BYA m fl) och föreskrifter om tekniska lösningar som Vägverket 
utarbetat. Ersättningsformen är löpande räkning med incitament. 

Drift- och underhållsentreprenader på totalentreprenad (Olsson, 1992) introducerades hos 
flera kommuner i Stockholmsregionen under 80-talet. I Vaxholms kommun utförs sedan 
1988-01-01 all kommunal drift- och underhållsverksamhet av en enda entreprenör. I entrep
renörens åtagande ingick planering, projektering (val av tekniska lösningar), jourhållning och 
utförande. Betalningen sker enligt ett kostnadsincitament där kommunens årsbudget bildar 
riktpris. I Täby kommun bedrivs ca 50% av gatukontorets drift och underhåll på sådan total
entreprenad. 

I Storbritannien har design/build också använts (Bower, D., 1988) som entreprenadform vid 
brobyggande. Även i övriga Europa är totalentreprenad vanligt just vid brobyggande. 

I USA har totalentreprenaden bl a använts (Bower, D., 1988) vid nyanläggande av parker. 
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Har totalentreprenaden bidragit till att minska problemen med kontroverser om tilläggskost
nader under byggskedet, låg utvecklingstakt och kvalitetsfel i bruksskedet? 

Problemet med tilläggskostnader under byggskedet minskar utan tvivel vid användning av 
totalentreprenader. Detta beror på att projekteringsansvaret flyttas över till entreprenören 
varav följer att projekteringsfel inte kan åberopas som skäl för krav på extra ersättningar ut
över anbudssumman. 

Totalentreprenad med funktionskrav på slutprodukten uppges (Nam & Tatum, 1988) bidra till 
innovationer i byggprocessen. 

Totalentreprenaden river ned muren mellan projektorer och utförare vilket bidragit till att pro-
duktionsanpassade tekniska lösningar utvecklats inom brobyggandet. Brobyggandet har idag 
en hög teknologisk profil i jämförelse med annat byggande vilket antagligen delvis beror på 
att beställarna "släppt loss entreprenörens kreativa krafter" inom totalentreprenadens ram. 

Inom husbyggandet i Sverige har totalentreprenaden bäddat för utveckling av produktions-
anpassade tekniska lösningar men den har i sin nuvarande form emellertid inte minskat proble
men (för beställaren) med funktionsfel och beständigheten i bruksskedet. 

De broar som byggdes på totalentreprenad under 60- och 70-talen har drabbats av beständig
hetsproblem som i vissa fall under den första 20-årsperioden resulterat i underhållsåtgärder 
som kostat mer (i löpande penningvärde) än själva byggandet. 

Bostadsområden byggda på såväl utförande- som totalentreprenad under framförallt 70-talet 
uppvisar i många fall omfattande funktionsfel av typen "sjuka" hus. Problemet uppskattades 
enligt en enkätundersökning (Boman, 1986) beröra ca 25% av småhusbeståndet. Följande 
citat är hämtat ur en rapport utgiven av Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO, 
1991, s 5). "Bostadsföretagen och anlitade konsult- och producentföretag tänker fortfarande 
alltför ofta i tekniska lösningar och lägsta byggkostnad. Inte heller i samband med totalentrep
renader finns särskilt stor erfarenhet av att ta ansvar för funktionskrav och prestandaönskemål 
och verifiera dessa i mätbara termer. När de funktionskvaliteter, som har största betydelse för 
de boende och långsiktig fastighetsekonomi, inte efterfrågas av byggherren, så utvecklas inte 
kompetensen." 

En vanlig invändning mot totalentreprenaden från konsulternas sida har varit att det är svårare 
att motivera en entreprenör att anamma en teknisk lösning som ger kvalitet på längre sikt än 
vad det är att göra motsvarande direkt inför beställaren (vid utförandeentreprenad). Liknande 
kritik har framförts från beställarhåll exempelvis enligt följande citat hämtat ur en artikel för
fattad av Volvos före detta anläggningschef (Gabrielsson, 1988, s 2); "Den viktigaste invänd
ningen mot totalentreprenaden är att den optimerar initialkostnaden. Entreprenören kan inte 
vara särskilt intresserad av varken flexibilitet, expansionsmöjligheter eller underhållsvänlighet. 
I viss mån kan dessa aspekter framhållas i kravspecifikationen men de riskerar ändå att 
komma bort i den fortsatta projekteringen". 

Ett viktigt hinder för kunskapsöverföringen kvarstår således även när totalentreprenad an
vänds nämligen den mellan projektören och underhållsingenjören. Tidsperspektivet för en 
totalentreprenad skiljer sig inte från de traditionella formerna. Projektering och utförande har 
som huvudsakligt slutmål en godkänd slutbesiktning. Om funktionskrav används är också 
dessa relaterade till ordinarie besiktningstillfällen. 
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För att "tvinga in" underhållsaspekter har en variant föreslagits där också underhållet under en 
5-1 O-årsperiod ingår i entreprenörens åtagande. 

För ett åtagande som innefattar såväl projektering och byggande som underhåll där beställa
rens krav i huvudsak består av funktionskrav under flera år av brukstiden har begreppet funk-
tionsentreprenad lanserats. 

Funktionsentreprenader för vägar och gator introducerades i Sverige först av Grennberg och 
Grönwall i början av 80-talet. Praktiska entreprenadförsök genomfördes för en underhållsbe
läggning (1981) och sedan för ombyggnad av två mindre vägar 1984-1986. 

Flera större nybyggnadsobjekt har under 1992-93 upphandlats på totalentreprenad med funk
tionsansvar bl a byggandet av ca 18 km motorväg på sträckan Norrköping - Nyköping för ca 
400 mkr där det i entreprenörens åtagande ingår drift och underhåll av vägen i 7 år. Vägver
kets "Regler för Underhåll och Drift" i sin första officiella utgåva år 1990 var ett avgörande 
steg i riktning mot funktionskrav som standardkriterier. 

För drift och underhåll av vägar och gator har författaren av denna avhandling tidigare utarbe
tat en preliminär modell (Olsson, 1992) för funktionsentreprenader. 

Försök avseende funktionsentreprenad för drift av vägar har startat i Göteborgsområdet 
(Vägverket, 1992). Nya försök planeras med igångsättning under 1993 i Stockholmsregionen, 
Västerbotten och Norrbotten omfattande förutom drift också underhåll av vägar. 

I en amerikansk studie (TRB, 1991) med titeln "Innovative Contracting Practices" föresprå
kas funktionsentreprenader enligt följande citat: 

"In fact, current contracting practices provide little incentive for industry to be innovative. 
For example, the specifications that guide highway contracting set out the details of how 
work should be performed, how it will be evaluated, and who is authorized to approve altera
tions to the specifications. By their nature, such method type specifications are not based on 
performance or desired end result. Performance-based specifications could offer lower life-
cycle costs by providing contractors the opportunity to use alternative methods and material, 
thus increasing their profits." (s 5) 

Försök med funktionsentreprenader för beläggningsunderhåll rapporteras (Claros m f l , 1992) 
också från USA. Som en fördel anges där bl a att ansvarsgränsen för produktkvaliteten blir 
tydligare. 

De upphandlings- och entreprenadförsök med funktionsentreprenad som hittills genomförts (i 
Sverige) har även belyst en del av de problem som är förknippade med entreprenadformen. 
Bland annat har stor spridning mellan anbuden konstaterats dvs kalkylerbarheten i anbuds
stadiet har varit sämre än för traditionella entreprenader. Farhågor har också uttalats beträf
fande små och medelstora företags möjligheter att kunna konkurrera om denna typ av upp
drag. 

3.1.3 Trender 

För nybyggande av vägar och järnvägar i Sverige kan två motsatta trender spåras. Dels en 
strävan att lägga ut större objekt på total- eller funktionsentreprenad och dels användning av 
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mycket delade utförandeentreprenader. Motivet för de senare är att beställarna anser att kon
kurrensen ofta blir dålig när större anläggningsarbeten läggs ut på generalentreprenad. Ofta 
blir det ett konsortium som tar sig an sådana entreprenader. 

Flera vägentreprenader med funktionsansvar i 30-200-miljonersklassen har upphandlats av 
Vägverket under 1993. Ett objekt avser utbyggnad av E 4:an på sträckan Gävle - Uppsala till 
motorvägsstandard och ett annat utförande av ny sträckning för E 18 på sträckan Arboga-
Köping. Att totalentreprenader med funktionsansvar introduceras för vägbyggande kan delvis 
bero på den intensiva satsningen på infrastrukturbyggande som medför önskemål om tidiga 
byggstarter. Detta kan emellertid också uppnås med mycket delad utförandeentreprenad. 

Drift och underhåll inom den kommunala sektorn upphandlas (Olsson, 1992) allt oftare i stör
re paket som utförande- eller totalentreprenader. Vägverket kommer att öka andelen drift och 
underhåll som upphandlas i konkurrens från nuvarande 10% till 50%» enligt direktiv i budget
propositionen. Detta kommer sannolikt att medföra upphandling i "större paket" som total-
eller funktionsentreprenader. 

I Sverige har intresset för att använda entreprenader ökat markant under de senaste åren. 
Denna ökning beror till stor del på att Vägverket och många kommuner omorganiserat sin 
verksamhet så att en indelning i beställare respektive utförare (inkl detaljprojekteringen) 
genomförts. 

Denna typ av organisation renodlar beställarrollen så att den i huvudsak koncentreras till slut
produkten nämligen vägutrymmets funktion från trafikanternas synpunkt. Det faller sig då 
naturligt att upphandla detaljprojektering, utförande, underhåll och drift med funktionskrav 
oavsett om det gäller av en privat entreprenör eller av en egenregiutförare. 

Intresset bland beställarna (Vägverket och en del kommuner) i Sverige för att använda funk
tionsentreprenader vid framtida upphandlingar förefaller stort. Detta har uttalats bland annat i 
samband med konferenser (tidningsartiklar) om framtida byggande, underhåll och drift av 
landets vägar och gator. 

Trenden i Storbritannien beträffande entreprenadformer för hus- och anläggningsbyggande är 
enligt Ashworth (1991) den att andelen totalentreprenader ökar (från 5% av det ekonomiska 
värdet under 1984 till ca 12% under 1987). Under samma tidsperiod ökade andelen totalent
reprenader för husbyggande i Sverige (Statistiska Centralbyrån, 1992) från 52 till 63%. 

I en bedömning (Dekker m fl, 1991) av nödvändiga utvecklingsinsatser inom EG lämnas bl a 
följande rekommendation. 

"It will be necessary to give special attention to an international consensus corncerning the 
performance approach (specifying the design and requirements and not as detailed technical 
specifications, so construction firms are free to use their own proven technologies and techni
cal solutions). Research is urgently needed to develop and implement standardized descrip
tions of performance requirements, which will be usable in all member states, "(s 13) 

Vid en omfattande enkätundersökning (Transportation Research Board, 1991 i USA) riktad 
till beställare av entreprenader rörande "highways" erhölls svar från 38 delstater. Bland annat 
efterfrågades vilka entreprenadformer för byggande och underhåll av vägar som då överväg
des och vilka man trodde på i framtiden. 
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Bland de former som man använde just då dominerade utförandeentreprenader, (general- och 
delade entreprenader) med mängdkontrakt kombinerade med olika kvalitetssäkringsvarianter. 
De former som beställare och entreprenörer (i USA) trodde skulle öka mest var bland annat 
totalentreprenader (design/build) och en variant av funktionsentreprenaden (end result specifi
cations). Kontrakt enligt mängdkontraktmodellen och krav på kvalitetssäkring hos utförarna 
var bland de varianter som man trodde skulle minska kraftigt i framtiden. 

Ur en annan studie (Transportation Research Board, 1991), avseende entrepenader för 
"maintenance" (ungefär drift och löpande underhåll) av vägar i USA har följande citat 
hämtats: 

"Traditionally, specifications have defined the methods, materials and equipment that contrac
tors were expected to use. Currently, specification writers are working to define the result ex
pected so contractors have more leeway to be innovative. These innovations will benifite the 
agency in the long run", (s 40) 

Sammanfattningsvis förefaller trenden inför framtiden både i Europa och i USA vara ett ökat 
intresse av att använda total- och funktionsentreprenader. 

3.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är: 

Att ta fram en modell för användning av funktionsentreprenader för drift och (löpande) un
derhåll av vägar och gator. 

Som en del i arbetet med modellen ingick att med stöd av egna mätningar utröna vilken be
tydelse snöns fysikaliska egenskaper har för möjligheten att förutsäga åtgärdstider vid snö
röjning. 

I modellen skall rekommendationer angående följande delar ingå: 

• Begreppsapparat 
• Funktionskrav 
• Mätmetoder 
• Kvalitetsstyrning 
• Kostnadsstyrning 
• Upphandling 

I avhandlingen ingår också ambitionen att diskutera och föreslå utvecklingsinsatser. 

Kvalitets- och kostnadsstyrningen har avgränsats till sådana delar som direkt påverkar entrep
renadförfarandet. Väghållarnas verksamhetsstyrning i stort eller industriell kvalitetsstyrning 
avhandlas inte. 

Entreprenadfrågorna diskuteras i första hand ur beställarnas synvinkel. 

Informationssystem (för kvalitets- och kostnadsstyrning av vägnätet) behandlas kortfattat och 
endast i den mån de har direkt betydelse för en funktionsinriktad väghållning. 
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3.3 Metoder 

Beställarens och entreprenörernas möjligheter och problem vid användning av en viss given 
modell för fiinktionsentreprenader beror av ett flertal komplexa faktorer. Som exempel kan 
nämnas att beställarens slutkostnad för entreprenaden förutom av själva entreprenadformen 
också beror av bl a projekteringens kvalitet, ersättningsformer och parternas attityder och 
kompetens. Vetenskapliga försök som är reproducerbara med hänsyn till förutsättningarna 
och/eller statistisk analys har begränsad användning när modeller av denna typ skall studeras 
från ett helhetsperspektiv. Arrangerade mätningar och statistisk analys valdes som metod för 
den väl avgränsade del som studien av snöns fysikaliska egenskaper och deras inverkan på 
åtgärdstiderna utgjorde. 

För att utveckla modellen från ett helhetsperspektiv valdes fallstudiemetoden. Enligt Yin 
(1991 s 20) har fallstudiemetoden distinkta fördelar när 

"A "how" or "why" question is being asked about a contemporary set of events, over which 
the investigator has little or no control". 

Yin karaktäriserar vidare användningen enligt följande: 

"In brief, the case study allows an investigation to retain the holistic and meaningful characte
ristics of real-life events - such as individual life cycles, organizational and managerial pro
cesses, neighborhood change, international relations, and the maturation of industries" (s 14) 

Modellen för funktionsentreprenader har vidareutvecklats med stöd av följande metoder: 

• Fallstudier av ett antal genomförda och påbörjade fiinktionsentreprenader. Fallstudierna 
har utförts i princip enligt den metod som beskrivs av (Yin , 1991). Fallstudieprotokollet 
redovisas i bilaga 1 och fallstudierna i kap 5.1. De funktionsentreprenader som 
genomförts i Sverige visade sig vara så fa att så gott som samtliga kunde införlivas i 
studien. Två fiinktionsentreprenader uteslöts därför att tillgången på dokumentation var 
alltför begränsad (de beskrivs kortfattat i kapitel 4). 

• Fallstudier av 9 väg- och gatuentreprenader för att utröna storleken av tilläggs- och änd
ringskostnaderna under byggskedet samt kalkylerbarheten i anbudsstadiet. Resultatet, som 
har redovisats tidigare i rapporten "Projektering med hänsyn till drift- och underhåll" 
(Olsson, 1983), framgår av bilaga 2. 

• Ett entreprenadförsök i Tyresöområdet. ABV (numera NCC), Tekniska Högskolan i 
Luleå och Tyresö Vägförening genomförde under åren 1983-1989 en försöksentreprenad 
med ambitionen att vidareutveckla gängse anbudsvillkor för drift och underhåll av vägar. 
Ett detaljerat redovisningssystem infördes där varje väg-, maskin- och personindivid 
följdes upp med avseende på tider och kostnader. Varje ny säsong provades olika typer av 
anbudsvillkor för att utröna vilka som fungerade bäst, dels ur beställarens och dels ur 
entreprenörens synvinkel. 

Frågor rörande entreprenaden diskuterades och analyserades under regelbundna (varje 
kvartal) träffar mellan representanter för beställare och entreprenör samt undertecknad. 
Intervjuundersökningar användes för att fånga upp synpunkter från trafikanter och boende 
i området. 
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Delresultat från Tyresöprojektet redovisas dels i kap 5.2 (åtgärdstider för snöröjning dels i 
kap 6.5 (ersättningsformer). Fullständig resultatredovisning återfinns i rapporten 
"Anbudsvillkor vid upphandling av drift- och underhållsentreprenader" (Olsson, Lindvall 
m. f l . , 1990). 

• Litteraturstudier av entreprenader, funktionskrav och mätmetoder för byggande, underhåll 
och drift av vägar. 

Resultaten från litteraturstudierna redovisas i kap 2, 4 och 6. En del av innehållet i kapitel 
4 har tidigare publicerats i rapporten "Funktionsentreprenad för drift och underhåll av vä
gar och gator" (Olsson, 1992). 

• Arrangerade mätningar av snödjup och snödensitet och åtgärdstider för snöröjning samt 
statistisk analys. Snöns fysikaliska egenskaper följdes upp genom mätningar i ett gatuom-
råde där tre hårdpappskivor placerades ut med ca 5 m mellanrum. 

De dygn som nederbörd förekom under vintern gjordes mätningar kl 07.00 och 19.00. 
Snöns densitet uppmättes med ett för detta ändamål utvecklat aluminiumkärl med 
volymen 1 dm^ samt en fjädervåg. 

Åtgärdstiden följdes upp genom att låta förarna av snöröjningsfordonen rapportera åt
gärdstider till driftansvarig snarast efter utförd snöröjning. Driftansvariga var väl in
formerade om, vad som förväntades och påtog sig uppgiften att kontrollera att rap
porteringen verkligen utfördes. 

Resultat från SMHJ:s ordinarie mätningar vid Luleå flygplats utnyttjades i jämförande 
syfte vid analysen. 

De rapporterade åtgärdstiderna och mätvärdena bearbetades sedan med regressionsanalys. 

Metoden beskrivs mer detaljerat i kap 5.2 där också resultaten redovisas. 

3.4 Begrepp 

I detta avsnitt förklaras begreppen så som de används i denna avhandling. 

Definitioner som inte åsatts litteraturreferens är egna rekommendationer. 

Begrepp som används på ett fåtal ställen förklaras i sitt sammanhang. 

Drift: Åtgärder för att hålla en byggnad eller anläggning i funktion och som resulterar i 
ekonomiska värden med kortare varaktighet än 1 år. 

Kommentarer: Denna definition är i sin inledande del nästan identisk med den som gavs av 
Tekniska Nomenklaturcentralen (TNC) 1989 med följande lydelse: 



15 

"Åtgärder för att hålla en fastighet, installation e d i funktion eller att utnyttja funktionen" 

Tillägget beträffande den ekonomiska varaktigheten motiveras bl a av att uppföljning och 
prognosticering av livscykelkostnader underlättas om driften på detta sätt skiljs från 
underhållet (se definition). 

Exempel på driftaktiviteter för vägar och gator: Halkbekämpning, snöröjning, snöhyvling, 
moddröjning, snöbortforsling, snödikning och trumtining, sandupptagning, städning, 
dammbindning, hyvling av grusvägar, gräsklippning, rengöring av skyltar, signaler och 
kantmarkeringsstolpar. 

Entreprenad: Åtagande att på anvisad plats och enligt avtal med beställare utföra visst ar
bete (TNC 89) . 

Entreprenadformen beror på omfattningen av entreprenörens åtagande. (Svenska Teknolog
foreningen, 1973). 

De traditionella entreprenadformerna definieras enligt TNC 89 som följer: 

Delad entreprenad: Entreprenadform där två eller flera entreprenörer var och en för sig står i 
direkt avtalsförhållande till beställaren. 

Traditionellt svarar beställaren för projekteringen vid nybyggnadsentreprenader respektive 
planering och arbetsberedning vid driftentreprenader - (författarens anmärkning). 

Generalentreprenad: Entreprenadform där en enda entreprenör står i direkt avtalsförhållande 
till beställaren men beställaren utför projekteringen. 

(Projekteringen motsvaras för driftentreprenader av planeringen.) 

Totalentreprenad: Entreprenad där en enda entreprenör står i direkt avtalsförhållande till be
ställaren och utför såväl produktionen (tillverkningen) som huvuddelen av projekteringen. 

Utförandeentreprenad: Samlande begrepp för entreprenadformer som medför att entrepre
nören endast åtager sig produktionen. (General- och delad entreprenad) och definieras (enligt 
AB 92) som en entreprenad där beställaren har gjort eller låtit göra produktbestämningar ge
nom de beskrivningar eller ritningar, som legat till grund för anbudsgivning och som efter av
tal ingår bland kontraktshandlingarna. 

Ersättningsformen beskriver tillvägagångssättet för prissättning. (Riksrevisionsverket, 
1986). 

Enligt Tekniska Nomenklaturcentralen definieras ersättningsformerna som följer: 

Fast pris: Ersättningsform som innebär att prestationen betalas antingen med ett belopp som 
bestäms före arbetets början eller som kan beräknas med angivna priser på ingående arbeten. 
(Dvs en prissatt mängdförteckning är att betrakta som fast pris). 

Fixt pris: Fast pris utan indexreglering. 
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Löpande räkning: Ersättningsform vilken innebär betalning efter självkostnadsredovisning 
med tillägg för arvode. (Vid driftentreprenader är timprisavtal ibland kombinerade med å-
priser för materiel vanliga. I sådana fall redovisas enbart arbetade timmar och eventuell mate-
rielåtgång till beställaren. Denna ersättningsform är att betrakta som en form av löpande räk
ning eftersom prestationen inte kan beräknas i förväg med utgångspunkt från förfrågnings
underlaget utan betalas per förbrukade resurser.) 

Incitamentsavtal innebär att den av beställaren utbetalade ersättningen till någon del görs rör
lig med bonus eller vite för en viss prestationsnivå som är bestämd i förväg. 

Friktionstal: Med friktionstal avses friktionsvärden uppmätta med skiddometerprincipen (se 
avsnitt 4.3). 

Funktion: Sådan användbarhet eller sådan för användbarhet nödvändig egenskap som nor
malt konstateras genom mätning, provning eller nyttjande. (TNC 89). 

Funktionsentreprenad: Entreprenad där väsentliga egenskaper hos slutprodukten definieras 
med (mätbara) funktionskrav och ett (flerårigt) kontinuerligt funktionsansvar ingår. 

Kommentarer: Ordet "kontinuerligt" i den ovan föreslagna definitionen skall tolkas så att åt
gärder krävs inom en viss avtalad tid när lägsta tillåtna funktionsnivå (akutnivån) nås. För 
driftentreprenader är det för aktiviteter som snöröjning och halkbekämpning självklart att 
krav på åtgärdstider (timmar/dagar) ingår som en del i kravspecifikationen. För beläggnings
underhållet bör det också specificeras en absolut lägsta tillåtna funktionsnivå som om den 
inträder skall åtgärdas inom viss tid (dagar/veckor/månader). Dessutom medför funktionsan
svaret att entreprenören skall leverera i förfrågningsunderlaget specificerad målnivå avseende 
tillståndet i genomsnitt under funktionsgarantiperioden och dess slut (när entreprenaden 
slutgiltigt avlämnas till beställaren). 

För skötselentreprenader (se underhåll) sammanfaller entreprenadtiden med motsvarande del 
av användningstiden och funktionsgarantiperioden. 

Funktionskrav: Funktionen specificerad i mätbara termer. 

Akutnivå: "Lägsta" tillåtna funktionsnivå som när den inträffar skall åtgärdas inom en viss i 
kontraktet angiven tid. (Den absolut lägsta tillåtna funktionsnivån är således något lägre än 
akutnivån). 

Målnivå: Funktionsnivå som skall innehållas i medeltal under funktionsgarantiperioden och 
vid dess slut. 

Funktionsstatus: Tal som visar förhållandet mellan verklig (uppmätt) funktionsnivå och krävd 
(eftersträvad) funktionsnivå. Exempel på funktionsstatustal är kvoten mellan verklig uppmätt 
funktionsnivå och i funktionsbeskrivningen specificerad mål- eller akutnivå. (Statustal av 
denna typ har introducerats av Johansson & Lagerqvist, 1993). 

Funktionsönskemål karaktäriseras i detta sammanhang av att de ej är mätbara med godtag
bar precision. 
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Funktionella egenskaper för vägar är väggrepp, rullmotstånd, spårighet, ojämnhet, hinder, 
tillåten belastning, bullrighet, vibrationer, damm, smuts, stenskottsrisk och synbarhet. 
(Vägverket, 1988). 

Kostnad (beräknad) ekonomiskt värde av viss tillgång som förbrukas eller lämnas i ersättning 
vid utövande av viss verksamhet eller utnyttjande av viss förmån, ofta angiven per tidsperiod 
(Allén m f l , 1986). 

Kommentar: Begreppet utgift är knutet till anskaffhingstillfället när varan (tjänsten) levereras. 
Kostnader är periodiserade utgifter. 

Kostnadsstyrning: Aktiviteter för att minska och/eller begränsa de totala kostnaderna. 

Kvalitet: Alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att tillfreds
ställa uttalade eller underförstådda behov (SS-ISO 9000). 

Anmärkningar 

1. I kontraktsammanhang är behov specificerade, 

4. Termen kvalitet används inte för att uttrycka grad av utmärkthet i jämförande syfte I 
dessa fall skall ett bestämmande adjektiv användas. Till exempel 
a. relativ kvalitet då produkten rangordnas på en relativ skala 
b. kvalitetsnivå och kvalitetsmått i de fall tekniska bestämningar görs kvantitativt 

Sålunda faller funktionskrav i form av tillståndsmått under rubriken kvalitetsnivå eller kvali
tetsmått (författarens anmärkning). 

Kvalitetsstyrning: De operativa metoder och aktiviteter som tillämpas för att uppfylla krav 
på kvalitet (SS-ISO 9000). 

Med plan avses (Allén m fl, 1986) "sammanställning av förutsedd kedja av handlingar som 
tillsammans avses leda till uppnående av något mål". Med verbet planera avses "göra upp 
plan". Som exempel anges att planera dagens arbete och planera för utbyggnaden. 

Planeringsaktiviteter för väg- och gatuhållning (exempel) 

• Identifiering (tillståndsbedömning) och sammanställning av skador, defekter och åldrande 
hos slitlager, bärlager, frostskydd och dräneringsanordningar. 

• Utarbetande av flerårsplaner. 

• Beredning av driftåtgärder (val av produktionsmetoder m m). 

• Upphandling av entreprenörer. 

• Utarbetande av årsplaner (resurser, tid, kostnader). 

• Utarbetande av vecko- och dygnsplaner. 

• Uppföljning av kvalitet och kostnader. 
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• Styrning av kvalitet och kostnader. 

Projektering "aktiviteter som syftar till att fa fram geotekniska utlåtanden, förslags-, arki
tekt- och konstruktionsritningar" samt tekniska beskrivningar. Dvs utarbetandet av tekniska 
lösningar räknas till projekteringen medan framtagande av driftplaner betecknas som plane
ring. 

Projekteringsaktiviteter (exempel) 

• Geotekniska undersökningar. 

• Utarbetande och val av tekniska lösningar samt materialval. 

• Dimensionering av överbyggnader, förstärkningslager, slitlager, dräneringssystem m m. 

• Ritarbete. 

• Dimensionering av tillfälliga konstruktioner. 

Tillståndsmått: Mätbara egenskaper som har betydelse för anläggningars eller byggnaders 
kvalitetsnivå (författarens rekommendation). 

Anmärkning: Vägens tillstånd kan betraktas både från funktionell och strukturell synpunkt. 
Dessa två typer av tillstånd täcks in av begreppet kvalitetsnivå. 

Underhåll: Åtgärder som behövs för att en byggnads- eller anläggnings önskade egenskaper 
bevaras eller återställs och som resulterar i ekonomiska värden med längre varaktighet än ett 
o 

ar. 

Underhåll av vägar och gator: Ny toppbeläggning, fräsning, ayjämning av lokala svackor (s k 
maskinavjämning) utförd som en direkt förberedelse för ny toppbeläggning. Förebyggande 
underhåll, underbyggnadsarbeten, grundläggningsarbeten samt komplettering av awattnings-
eller dräneringssystem. Beläggningsåtgärder som normalt har längre varaktighet än ett år hän
förts till underhåll. Denna tolkning av vad som innefattas i ordet beläggningsunderhåll stäm
mer inte helt med det språkbruk som f n tillämpas av fackmän i anläggningsbranschen. Också 
beläggningsreparationer med - kortare varaktighet än ett år - har inräknats i underhållet. 

Underhåll indelas (här) i periodiskt respektive löpande underhåll enligt följande: 

Löpande underhåll är sådant som utförs varje säsong på ett vägavsnitt och som förutsätter 
kontinuerlig uppföljning av tillståndet. Som löpande betecknas bland annat lagning av spår, 
sprickor, ayjämning av mindre svackor (utförd i första hand för att uppfylla funktionskraven), 
potthål m m. 

Periodiskt underhåll betecknar mer omfattande insatser som inträffar med flera års intervall 
till exempel ny toppbeläggning, fräsning och komplettering av frostskydd. 

Skötsel används här som sammanfattande begrepp för drift och löpande underhåll (Grennberg, 
1993). 
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Upphandling: Köpprocess som i allmänhet inleds med att anbud infordras och avslutas med 
att avtal ingås (TNC 89). 

Enligt lagförslaget om "offentlig upphandling och EES" (Ds 1992:4) kan följande tre former 
för anbudsinfordran urskiljas: 

Öppen upphandling: Upphandling där alla leverantörer far avge anbud. 

Selektiv upphandling: Upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att 
avge anbud. 

Förhandlad upphandling: Upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa leveran
törer att avge anbud och tar upp förhandling med en eller flera av dem. 

Sambanden mellan olika upphandlingsbegrepp kan beskrivas enligt nedanstående figur: 

E N T R E P R E N A D F O R M 

(ÅTAGANDETS 
OMFATTNING) 

ERSÄTTNINGSFORM 

(PRISBESTÄMNING) 

FORM FOR 
A N B U D S I N F O R D R A N 

GENOMFÖRANDEFORM 

UPPHANDLINGSFORM 

Figur 3.1 Definition av olika upphandlingsbegrepp. (Källa: Westling, 1982) 

Årsdygnstrafik, ÅDT: Mått på medeltrafikflödet per dygn för ett visst år för ett vägavsnitt. 
ÅDT anges i sorten axelpar per dygn. 

ÅDT kan bl a redovisas avseende: 

• totala trafikflödet i vägens båda riktningar, ÅDT 
• trafikflödet i ett körfält, Å D T k 

• trafikflödet av tunga fordon i ett körfält, ÅDT, 4 

° k.tung 
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4 KUNSKAPSÖVERSIKT (STATE OF THE ART) 

I avsnitten 4.1 t o m 4.4 behandlas bakgrunden till och förutsättningar för funktionsstyrning 
oberoende av om entreprenör eller egenregiproducent anlitas för uppdraget. Avsnitt 4.5 av
gränsas till entreprenader där funktionskrav ingår. I detta avsnitt beskrivs översiktligt några 
genomförda och pågående försök med funktionsentreprenader för byggande, underhåll och 
drift av vägar. Flertalet av dessa funktionsentreprenader införlivades i fallstudierna. Dessa stu
dier redovisas detaljerat i resultatkapitlet (kap 5). Dessutom beskrivs amerikanska försök att 
väga in trafikantkostnader redan i anbudsstadiet. Avsnitten 4.2 och 4.3 är i stort sett identiska 
med dem som återfinns i rapporten "Funktionsentreprenad för drift och underhåll av vägar 
och gator" (Olsson, 1992) medan övriga avsnitt är nyskrivna. 

Den principiella skillnaden mellan konventionell kvalitetsstyrning och funktionsstyrmng är att 
den senare utmärks av att styrningen så tidigt som möjligt (i processen) inriktas mot den fär
diga produktens funktion i motsats till styrning mot delmål i bygg- eller underhållsprocessen. 
Skillnaden kan illustreras enligt följande två figurer: 

Figur 4.1 Väganläggning specificerad med tekniska lösningar. (Källa: Grennberg, 1993) 

Figur 4.2 Trafikutrymme med specificerad funktion. (Källa: Grennberg, 1993) 
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För producenten (entreprenören eller egenregi-utföraren) innebär funktionsstyrning att denne 
på egen hand förväntas utarbeta tekniska lösningar och bygga vägen så att funktionskraven 
för den färdiga vägen uppfylls. 

4.1 Funktion för trafikanterna 

Trafiksäkerheten 

Vilka mätbara faktorer i själva vägutrymmet är det som påverkar trafiksäkerheten under bar-
marks(sommar)- och under vinterförhållanden? 

Under sommarförhållanden påverkas (Stevuska, 1992) olycksfrekvensen för asfalterade vä
gar av följande faktorer sorterade efter graden av påverkan; 

1. Spårdjup 
2. Friktion 
3. Trafikmängd 
4. Ojämnheter i längdled 

Spårdjupens inverkan på trafiksäkerheten har undersökts i ett samnordiskt projekt 
(Schandersson, 1989). Undersökningen behandlar vägar utanför tätorter. Resultaten visar bl a 
att under barmarksperioder hade vägar med djupare spår något lägre olyckskvot än vägar 
med grundare spår. Undantag utgjorde dygn med mer nederbörd än 10 mm då vägar med 
sämre yta visade högre olyckskvot. Som tänkbara förklaringar anges bl a 

• sjunkande hastighetsnivå när beläggningsytan försämras 
• spår verkar "kanaliserande" på trafiken 
• en sämre vägyta gör att trafikanternas uppmärksamhet skärps. 

Ökningen av olyckor i samband med nederbörd kan bero på att hastighetssänkningen vid sämre 
vägyta inte förmår kompensera den ökade risken för vattenplaning. 

Asfaltbeläggningarnas friktion under "våta" förhållanden och dess påverkan på olycksfrekven
sen har undersökts av Kulakowski m f l (1992). Författarnas slutsats är att friktionsrelaterade 
olyckor på "våta" asfaltvägar orsakas av ett komplext samspel med andra faktorer såsom 
ouppmärksamhet hos föraren, felbedömningar och oförutsägbara trafiksituationer. Författarna 
har utvecklat en modell på statistisk grund avsedd att användas för att kunna förutsäga risken 
för olyckor relaterade till beläggningarnas friktion. 

För ojämnheter i vägars längdled har Youness & Gåspar (1992) redovisat ett linjärt samband 
mellan vägarnas ojämnhetsindex (R cm/m) och trafikolyckor med svåra personskador som 
följd. En ökning av ojämnhetsindex med 100 cm/km medförde en ökning av olycksfrekvensen 
med ca 0.4 olyckor/km/år för vägar med större trafikmängd än 3000 fordon per årsmedeldygn. 

Vägytans makro- och mikrostruktur (skrovlighet och råhet) inverkar på hjulens möjligheter att 
"greppa" vägytan. Dessa ytegenskaper (Statens Väg- och Trafikinstitut, 1989) förändras med 
tiden. Användning av dubbdäck nöter fram en viss skrovlighet hos en vägyta som från början 
varit jämn och fet. Nötning på grund av dubbdäck medför således en förbättrad trafiksäkerhet 
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genom sin "uppruggande" effekt. Nackdelen är att spårbildningen så småningom blir oaccepta
belt stor och måste åtgärdas. 

Trafiksäkerheten under vinterförhållanden varierar stort beroende på vilket väglag som råder. 
Undersökning av polisrapporterade olyckor i Sverige under två vintrar visar följande relativa 
olyckskvoter 

Tabell 4.1 Relativa polisanmälda olyckskvoter (Källa: Öberg m fl, 1991) 

Olyckskvot 
Väglag 1973 1977 
Barmark 1.0 1.0 
Våt barmark 1.1 1.5 
Is/snöväglag 4.9 5.5 

Not. Med olyckskvot avses förhållande mellan antalet rapporterade olyckor (antalet olyckor 
per million axelparkilometer) och trafikmängden. 

Uppdelad efter region under vintern 1973 (enligt Öberg m fl, 1991). 

Tabell 4.2 Relativa olyckskvoter för skilda regioner. 

Barmark Is/snöväglag 

Södra Sverige 0.62 6.44 
Mellersta Sverige 0.52 2.97 
Norra Sverige 0.37 1.24 

Än större blev skillnaderna mellan olika vinterväglag vid jämförelse av fbrsäkringsanmälda 
olyckor som inträffade under vintern 1973. 

Tabell 4.3 Relativa försäkringsanmälda olyckskvoter. 

Väglag Olyckskvot 
Barmark 1 
Lös snö, snömodd, slask 30-50 
Is eller packad snö 8-12 
Fläckvis is eller snö 10-14 

I fbrsäkringsanmälda halkolyckor ingår en stor mängd singelolyckor som normalt inte polisan-
mäles. 

Trafiksäkerhetseffekten av saltning har undersökts i ett flertal länder. I en omfattande tysk un
dersökning (Hanke & Levin, 1988) studerades antalet trafikolyckor före och efter saltning av 
vägnätet. Undersökningen omfattade fyra vintrar och olycksfrekvensen timmarna före saltning 
var 4-5 gånger högre än timmarna efter. Saltning utfördes för att uppnå "bar asfalt". Från en 
liknande studie utförd i USA redovisas (David & Kuemmel, 1992) skillnader av samma stor
leksordning som i den tyska studien. Trafiksäkerhetseffekten av att uppnå snö- och isfri väg
bana är således väl dokumenterad. I det fall det är möjligt med rimliga insatser att uppnå is 
och snöfri vägbana bör detta utgöra funktionskrav (min egen slutsats). Metoden att uppnå 
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"bar asfalt" är idag saltning vilket kan diskuteras inte bara från miljösynpunkt. Exempelvis är 
trafiksäkerhetseffekten av saltning utom i det renodlade fallet när bar asfalt kan åstadkommas 
diskutabel. Svenska och finska undersökningar tyder på att olyckskvoten t o m kan öka som 
en följd av saltning. När temperaturen understiger -6 °C kan en saltad vägbana bli halare än 
en osaltad om s k salthalka uppkommer. 

Ett annat problem är när man med en rimlig produktionsinsats eller av andra skäl inte kan 
uppnå is- och snöfri vägbana. Vilka funktionskrav bör då ställas från trafiksäkerhetssynpunkt? 
I Finland har man valt att ställa krav på bl a friktion, jämnhet och maximalt snödjup på 
vägytan (se avsnitt 4.2). 

Friktionstal för olika vinterväglag har redovisats av Öberg m f l (1991). (Medelvärden har 
markerats med grova svarta streck, 95-procentiga konfidensintervall med "boxar"). 

Friktion 

A 

E 

J 

t 

E= 3 E r * i 
> 

Torr Vät/fuktig Barmark Is/snö Tunn is Tjock is/ Tunn is/ Lös snö Snömodd 
+ + + 

barmark barmark is/snö lös snö packad Packad rimfrost 
snö snö 

Figur 4.3 Friktion vid olika vinterväglag. (Källa: Öberg m fl, 1991) 

Av figuren framgår att lösa skikt av snö/modd medför låga friktionstal (kring 0.15). Den allra 
farligaste kombinationen från friktionssynpunkt är emellertid lös snö på is som ger friktionstal 
under 0.15. Vid friktionstal större än 0.5 (Öberg, 1991) uppskattas bromssträckan för per
sonbilar ligga på 54-68 m vid hastigheten 85 km/tim. Vid halt väglag kan bromssträckorna 
hamna på 68-155 m för odubbade och 67-121 m för dubbade personbilar. Vid extremt låga 
friktionstal kan stoppsträckorna uppgå till ca 300 m för odubbade och ca 160 m för dubbade 
fordon. Det mest angelägna fallet att åtgärda är således lös snö på is och därefter lösa snö
skikt och sedan tunna islager. 
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Framkomligheten 

Med framkomlighet menas bl a möjligheten att hålla tillåten hastighet, att köra om i normal 
omfattning samt komfortupplevelser i samband med körningen. 

Störningar i framkomligheten under barmarksperioden kan vara en följd av ojämnheter i 
längd- och tvärled, sprickbildning, potthål m m. 

Körkomforten under barmarksförhållanden bestäms till stor del av vägens ojämnheter i kör-
riktningen (dvs vägprofilen) och i hjulspåren. Typ av fordon och körsätt inverkar också men 
det ligger utanför vad som avhandlas i denna rapport. Körkomforten bestämmer till viss del 
vilken medelhastighet som trafikanten väljer. En kanadensisk studie visar (Statens Väg- och 
Trafikinstitut, 1989) en maximal hastighetsskillnad på 9 km/h beroende på varierande ojämn
heter i längdled. Enligt en brittisk studie (Statens Väg- och Trafikinstitut, 1989) ökade me
delhastigheten med 2-2.5 km/h just efter det att en ny jämn vägbeläggning trafikerades. I en 
svensk studie av vägytans inverkan på fordonshastigheter (Anund, 1992) uppmättes hastig
hetsreduceringar p g a spår och ojämnheter för personbilar men däremot inte för lastbilar 
(med eller utan släp). 

Under vinterperioden kan störningar i framkomligheten uppkomma som en följd av låg frik
tion då exempelvis långtradare kan få problem att ta sig fram i uppförsbackar. Siktproblem 
som försvårar eller omöjliggör omkörningar kan bli följden av snönederbörd och blir följden 
av snörök och "höga snövallar" i korsningar. 

Öberg (1981) anger i sin undersökning av "friktion och reshastighet på vägar med olika vin
terväghållning" att 

• reshastigheten på torr barmark var ungefär densamma (snittvärde 83 km/h) sommar som 
vinter 

• att reshastigheten vid olika "hala" väglag varierade mellan 70 och 83 km/h. För en 
vägsträcka uppmättes, under ett och samma snöfall, hastigheten 68 km/h vid 7 cm snö
djup och 81 km/h vid 2 cm snödjup. Vid tunn is med endast lite virvlande snö uppmättes 
82-84 km/h (medianhastighet vid bärmark var 89 km/h). 

Av en senare undersökning (Ragnarsson & Öberg, 1986) framgår att "personbilars medelhas
tighet sjunker med 10-15 km/h vid snöfall och små snödjup på vägen jämfört med medelhas
tigheten vid uppehållsväder och barmark." 

Inom Minsalt-projektet (Öberg m f l , 1991) redovisas för en osaltad sträcka i Västerbotten en 
36-procentig ökning av problemen med att bli "stående i backar" från lastbils- och bussförare. 

Ovanstående illustrerar tydligt vinterdriftens stora betydelse för framkomligheten. 

Bränsleförbrukningen 

Bränsleförbrukningen hos vägfordon under barmarksförhållanden påverkas bl a av ojämnheter 
i längdled, makrotextur och klimatfaktorer. 
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För bränsleförbrukningen anges (Ohlsson E, 1986) en modell 

C = C n + S ( u ) + S ( r ) + I 
där 
C = Experimentellt bestämd förbrukning 

Q i = Nominell förbrukning på jämn och slät väg 
S(u) = Tillskott p g a ojämnheter 
S(r) = " - makrostrukturer 
I = " - mikrotextur och klimateffekter 

Experimentella data är än så länge begränsade men enligt en fransk undersökning refererad av 
Lees (1987) anges merfbrbrukningen av bränsle p g a ökande ojämnheter enligt nedanstående 
diagram (på den horisontella axeln visas andelen ojämnheter och på den vertikala merfbrbruk
ningen i procent. Ojämnhetsmåttet svarar mot IRI som beskrivs i avsnitt 4.2): 

I samma franska undersökning försökte man isolera textureffekter från ojämnhetseffekter. 
Rullmotståndsändringen (för personbilshjul) per mm texturdjupsändring anges till 0.10 % 
(detta svarar mot en ökning av bränsleåtgången med 0.005 % enligt Ohlsson E, 1986). 

I ovan nämnda studie av Ragnarsson & Öberg undersöktes också vinterväglagets betydelse 
för bränsleförbrukningen. "Under förutsättning att hastigheten är densamma ökar bränsleför
brukningen med 2.5 % när det är 0.5 cm lös snö jämfört med ingen lös snö i spåren. Bräns
leförbrukningen ökar med ca 10% under ett måttligt snöfall jämfört med ett lätt vilket i sin tur 
är ca 10 % högre än vid sommarväglag. Ökningen i bränsleförbrukning p g a dåligt vä
der/väglag kan under inte allt för dåliga förhållanden uppvägas av minskningen i bränsleför
brukningen p g a lägre hastighet. 
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Enligt mätresultat publicerade 1991 (Öberg m fl) förhåller sig bränsleförbrukningsindex för 
olika snönederbördsmängder och antal axelparspassager vid konstant hastighet enligt nedan
stående tabell. 

Tabell 4.4 Bränsleförbrukningsindex. (Källa: Öberg m fl, 1991) 

Antal axel- Packad snö Lössnö Lössnö Lössnö 
narsnassaeer och is 3 cm 6 cm 10 cm 

l:a 100 120 150 200 
10:e 100 108 120 140 
100:de 100 104 110 120 
500:de 100 102 105 110 
1000:de 100 100 100 100 

VTLs mätningar av bränsleförbrukningen vid olika vinterväglag visar inte någon skillnad mel
lan förbrukningen på en våt vägbana och en väg täckt med snö och is. Bränsleförbrukningen 
antas med ledning härav inte förändras när packad snö och is smälter till vatten på grund av 
att en vägyta saltas. Däremot sjunker bränsleförbrukningen när den våta vägbanan torkar upp. 

Prov gjorda med en lastbil Scania G 82M 16 ton har visat att bränsleförbukningen är högst 
vid första turen på ca 1 cm fuktig packad snö. Efter sex turer på samma sträcka hade bränsle
förbrukningen reducerats med 20%, Efter ytterligare turer låg förbrukningen på ungefär 
samma nivå. Efter att vägen röjdes sjönk bränsleförbrukningen till 2.3 liter/10 km jämfört med 
2.4 liter/10 km innan röjning. 

En tysk undersökning (citerad i Öberg m f l , 1991) har visat att "bränsleförbrukningen på en 
torr väg och en saltad väg ligger ganska lika. På en hal väg däremot ökar bränsleförbruk
ningen med ca 13 %. Trafikbelastningen for vägarna där undersökningarna är gjorda ligger 
mellan 1 240 och 14 140 ÅDT." 

Bilreparationskostnader 

Trafikantens kostnader i form av bilreparationer beroende av variationer i vägytans topografi 
har undersökts i ett flertal studier. 

Magnusson (1986) har med utgångspunkt från en omfattande brasiliansk studie, redovisat re
servdelskostnaden beroende av vägojämnheten (enligt följande diagram). Kurvorna represen
terar (nedifrån räknat) personbil, skåpbil och lätt lastbil, buss samt tvåaxliga lastbilar (de två 
övre kurvorna). 
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Figur 4.5 Reservdelskostnad som funktion av ojämnheten. (Källa: Magnusson, 1986). 

Prisnivån avser oktober 1985. Vägojämnheten mättes så att vägens längdprofil kunde repro
duceras varefter bumDmetermätning simulerades matematiskt. (Quarter Car Index-omräkning 
till bumpmetermått R med enheten m/km). Enligt Magnusson är det jämnhetsområde som är 
av intresse för nordiska förhållanden ungefär 1-3 m/km. 

Bengt Lindvall (1984) har i en efterkalkyl för de totala transportkostnaderna i Sverige under 
1980 visat att kostnaderna för beläggningsunderhållet utgjorde en låg andel (< 1%) av de to
tala transportkostnaderna (inklusive olyckskostnaderna). Lindvalls slutsats är att en högre 
beläggningsstandard på det högtrafikerade nätet totalt sett skulle ge medborgarna lägre 
transportkostnader. 

Detta mått svarar direkt mot IRI (se avsnitt 4.2) 
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Korrosionen 

Saltning av vintervägar orsakar ökande korrosion på bilparken. Enligt Öberg m f l (1991) kan 
ungefär en fjärdedel av korrosionen orsakas av saltningen. 

Miljöeffekterna 

Miljökrav bör betraktas som ett funktionskrav som överordnas trafikantens direkta krav. 
Detta kan betyda att funktionskrav av typen is och snö fri vägbana måste kompletteras med 
begränsningar beträffande valda produktionsmetoder. 

Saltning av vägar har viss effekt på vatten och växtlighet i vägarnas omedelbara närhet. För 
vägar på landsbygd är vegetationsskador i regel (Öberg m fl, 1991) begränsade till ett avstånd 
mindre än 20 m från vägen. Skadorna yttrar sig i bl a minskad tillväxt och missfärgningar. I 
tätorter kan skadorna bli allvarligare enligt nedanstående resultat från en undersökning av 
gatuträden i Hamburg efter två snörika vintrar då stora mängder salt användes för halk- och 
snöbekämpning. I tabellen anges andelen friska och skadade träd i procent. 

Tabell 4.5 Saltningens inverkan på växtligheten. (Källa: Öberg m fl, 1991). 

Tillstånd 
Andel (%) 

Tillstånd Är 1976 År 1979 

Friska träd 46.2 22.7 
Svagt skadade 43.7 42.3 
Kraftigt skadade 8.9 24.8 
Döda 1.2 10.2 

Sammanfattande egna slutsatser 

Vilka mätbara faktorer (i vägutrymmet) är det som direkt påverkar vägarnas funktion från tra
fikantsynpunkt? 

Under vinterförhållanden är det i första hand följande faktorer: 

• Vägytans friktion (trafiksäkerhet) 
• "Snörökssnö" på vägbanan (trafiksäkerhet) 
• Höga snövallar (trafiksäkerhet) 
• Snödjup på vägytan (framkomlighet) 
• Ojämnheter - spårighet (framkomlighet) 

Vägytans friktion ger ett samlat halkmotståndsmått för de olika vintervägstyperna (lös 
snö/packad snö/tunn is) tjock is/lös snö på is osv). 

Under "icke vinterförhållanden" dvs under vår/sommar/höstperioder då "bar asfalt-förhållan
den råder kan i första hand följande mätbara funktionsrelaterade faktorer nämnas 

• Spårdjup (trafiksäkerhet) 
• Friktion (trafiksäkerhet) 
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• Textur (trafiksäkerhet) 
• Langsgående ojämnheter (komfort/framkomlighet/bränsle) 
• Sprickfrekvens (framkomlighet) 
• Lokala skador (potthål m m) (framkomlighet, bilreparationer) 

För vissa trafik- och framkomlighetsaspekter är det svårt att idag formulera mätbara funk
tionskrav. Som exempel kan nämnas trafikmärken, belysningsstolpar och vägmärken som 
utgör viktiga delar i de informationssystem som syftar till att underlätta ett trafiksäkert be
teende hos trafikanterna. 

För att kunna bedriva fiinktionsentreprenader med framgång krävs att faktorerna enligt ovan 
ges mätbara talvärden (funktionsnivåer). Funktionsmått och mätmetoder redovisas i de två 
följande kapitlen. 

4.2 Funktionsmått 

För trafikanterna är det av förstahandsintresse att vägen fungerar väl med avseende på fram
komlighet och trafiksäkerhet, dvs att vägutrymmets funktionella tillstånd är godtagbart. Det 
funktionella tillståndet definieras i denna rapport som "de faktorer i vägytan och vägrummet 
som har betydelse för trafikanternas säkerhet, framkomlighet och fordonsekonomi." Under
hållsplanerare är förutom av funktion också intresserade av det strukturella tillståndet för att 
kunna bedöma behovet av långsiktiga underhållsåtgärder. Det strukturella tillståndet är ett ut
tryck for vägkroppens bärighet och kan definieras som följer (Ullidtz, 1987), "the number of 
wheel passages of a specified type that the pavement can support before it reaches an un
acceptable level of functional or structural distress". Det funktionella tillståndets utveckling 
över tiden beror således i högsta grad av vägens strukturella tillstånd. 

Eftersom det för närvarande saknas praktiskt användbara samband mellan drift och under
hållsåtgärder samt vägens direkta funktion för trafikanterna får man nöja sig med ställföreträ
dande tillståndsmått som har betydelse för trafiksäkerhet, framkomlighet och fordonsekonomi 
och som är mätbara. Orden funktion och funktionskrav används i föreliggande rapport också i 
denna "ställföreträdande" betydelse. 

Det funktionella tillståndet kan under torra barmarksförhållanden beskrivas med utgångspunkt 
från vägytans topografi och vid vinterväglag och våt vägbana kan den klimatdräkt som väg
ytan har samt vägytans friktion användas för att beskriva det funktionella tillståndet. 

Barmarksförhållanden 

Bland ojämnheterna i tvärled nämns ofta spårbildning som den från användarsynpunkt allvarli
gaste defekten (bortsett från direkta hål i vägbanan). Spårens form och karaktär varierar bero
ende på vad orsaken till bildningen varit. 
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BESKRIVNING: Tvärgående ojämnhet som orsakats av fordonstrafik. Spårens 
form och karaktär varierar beroende på vad som orsakat spår
bildningen. 

'< A Ä >.-t> "Avi4 -4' 

Avnötning 

4.<'A'.v; vi K.y• ̂  vi - ü:a a 4 '4 
Plastisk deformation i slitiagret 

i ~ — — a — 

Bärighetsberoende deformation 
I 

Plastisk deformation i ett gammalt slitlager 

MÖJLIGA ORSAKER: 1. Avnötning på grund av dubbdäckstrafik. 
2. Bärighetsberoende deformationer i beläggningslagren eller 
i överbyggnadens obundna lager eller i undergrunden. 
3. Plastiska deformationer i beläggningslagren. 
4. Tjälprocesser vid tjällossningen. 

Spårbildningen kan i vissa fall vara en kombination av ovan
stående orsaker. 

Figur 4.6 Spårbildning och dess orsaker. (Källa: Wågberg, 1991) 

Det är också viktigt för vägytans funktion att tvärfallet är tillräckligt för att medge vattenav
rinning vid nederbörd. 

Längsgående ojämnheter är dock de som mest påverkar åkkomforten och framkomligheten. 

Vägytans ojämnheter i längdled kan beskrivas genom att mäta upp vägens verkliga längdpro
fil. En mätning av vägytans längd- och tvärprofil ger en total bild av ett vägavsnitts topografi. 
Om man går ned i skala och betraktar för ögat synliga ojämnheter inom avsnitt av 10 cm (t ex 
uppstickande stenar) talar man om ytans makrostruktur. Till mikrostrukturen hänförs för ögat 
ej urskiljbara ojämnheter (t ex råheten i ytan hos stenar). Gränsen mellan mikro- och makro
struktur dras vid några tiondels mm ojämnheter (Ohlsson, 1979). 
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Vägytans textur kan graderas schematiskt med stöd av nedanstående figur: 

Yta nr Princ i p u t s e e n d e M i k r o t e x t u r Makrotextur 

1 / / / / / / / / / / / / g l a t t slät 

2 rrrrrTi^TTn- rå slät 

3 g l a t t s k r o v l i g 

4 rå s k r o v l i g 

Figur 4.7 Vägytans textur. (Källa: Ohlsson, 1979). 

Strukturen i tvärled har bl a betydelse för vattenavrinningen. Strukturen i längdled har bety
delse för både friktion, rullmotstånd och körkomfort. 

Körkomforten påverkas i hög grad av vägytans topografi. När ett motorfordons hjul rullar 
över ojämnheter reagerar fordonet med rörelser och vibrationer. Följande figur (hämtad ur 
"Guidelines for the conduct and calibration of road roughness measurements", Sayers och 
Gillespie, 1983) illustrerar några fall av hur fordon påverkas av längsgående ojämnheter. 



32 

a. Road with "long-vave" roughness 

b. Road with "short-vave" roughness 

c. Road with "broad-band" roughness 

Figur 4.8 Fordons reaktion på olika typer av ojämnheter (ej skalenligt). 
(Källa: Sayers & Gillespie, 1983) 



33 

Bilens rörelser har registrerats dels för den drivande axeln och dels för en punkt högre upp i 
bilens bakchassi. Bilens fjädring medför att dessa två punkter, när ojämnheter passeras, rör sig 
med skilda mönster. Passagerarna känner i första hand av den övre punktens rörelsemönster. 

När vägprofilen är "långvågig" (som i a) och hastigheten låg följer både bakaxeln och chassit 
vägens profil relativt väl. Vid högre hastigheter kan chassit "överreagera" medan bakaxeln 
fortfarande följer vägprofilen. En sådan väg upplevs som ojämn (guppig) endast vid höga has
tigheter. Chassits gensvar i detta fall är också beroende av hur styva stötdämpare fordonet 
har. Figur b visar fordonets reaktion på en vägyta med kortvågiga ojämnheter (exempelvis p g 
a texturegenskaper). Bilchassit följer inte profilens variation p g a att stötdämparna bara släp
per igenom delar av bakaxelns rörelser. Vid låga hastigheter följer bakaxeln profilens variation 
men vid högre hastighet absorberas rörelserna till stor del av däcken. Också i detta fall är gen
svaret i bilen beroende av stötdämpningen men också av däckens kvalitet. I verkligheten har 
de flesta vägytor blandade defekter av både kort- och långvågig karaktär som i figur c. Denna 
typ av "blandade ojämnheter" ger en fordonsrespons som ökar med hastigheten. 

Körkomforten beror således bland annat av 

• vägytans vertikala geometri (längdprofilen) i hjulspåren 
• färdhastigheten 
• fordonets mekaniska egenskaper 

Ett representativt mått på fordonsrespons p g a variationer i vägytans topografi kräver således 
att hastigheten och de mekaniska egenskaperna "låses" till vissa lämpliga nivåer. 

Ett internationellt etablerat mått for fordonsrespons beroende av vägytans längdprofil är det s 
k IRI (International Roughness Index)-måttet. 

Roughness (ojämnhet) definieras (Sayers m f l , 1986) som 

"the variation in surface elevation that induces vibrations in traversing vehicles". Fritt över
satt: "den variation i vägytans höjdläge som medför vibrationer (svängningar) i passerande 
fordon". 

Vad som avses är ett mått på vägytans längdgående topografi men "filtrerat" så att endast 
ojämnheter (gupp och andra längsgående ojämnheter) som påverkar ett passerande (typ)-for-
don räknas in. 

IRI kan mätas (se mätmetoder kap 4.3) på två principiellt skilda sätt. Antingen med mätare av 
responstyp eller med profilmätare. 

IRI-måttet baseras på en mätare av responstyp dvs den så kallade bumpmetern (se mätmeto
der). Bumpmetern är ett mätfordon med ett mäthjul upphängt i bladfjädrar och stötdämpare. 
Vid mätning körs mäthjulet över vägytan varvid mäthjulets vertikala rörelser i förhållande till 
mätfordonens chassi registreras. Den över mätsträckan sammanlagda rörelsen dividerad med 
mätsträckans längd ger IRI-måttet i enheten m/km. 

Alternativt kan vägens längdprofil mätas (exempelvis med profilmätare) varefter vägyteprofi
len i längdled matas in i en matematisk modell som simulerar ett typfordons respons på aktuell 
vägprofil. 
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Resultatet blir, oavsett vilken av de två mätprincipema som används, ett mått på den inverkan 
som vägytans längdgående ojämnheter har på ett passerande typfordon. 

Hastigheten som fordonsresponsen relateras till är 80 km/h (Sayers m f l , 1986). 

Vad innebär ett visst IRI-mått i praktiken? 

Följande beskrivning visar några konkreta skillnader mellan IRI-nivåer för asfalterade vägar. 

ROUGHNESS (m/km) 

Ride comfortable over 120 km/h. Undulations barely 
perceptible at 80 km/h in range 1.5-2.0. No depressions, 
potholes or corrugations are noticeable; depressions 
< 2 mm/3 m. Typical high quality AC 1.5-2.5, high 
quality ST 2.0-3.5. 

Ride comfortable at 100-120 km/h. At 80 km/h moderately 
sharp movements or large undulations may be felt. Defec
tive surface: ..occasional depressions or potholes (e.g. 
12-25 mm/3 m or 20-40 mm/5 m with freq. 3-1 per 50 m), or 
many shallow potholes (e.g. on ST showing extensive rav
elling). Surface without defects: moderate corrugations 
or large undulations. 

Ride comfortable at 70-90 mkm/h, Frequent sharp movements 
and swaying. Nearly always associated with severe defects: 
frequent deep and uneven depressions (e.g. 20-40 mm/3 m or 
40-80 mm/5 m with freq. 5-3 per 50 m), or frequent potholes 
(e.g. 4-6 per 50 m). Surface without defects: strong undu
lations or corrugations. 

Necessary to reduce velocity below 50 km/h. Many deep pot
holes and severe disintegration (e.g. 40-809 mm deep with 
freq. 10-20 per 50 m). 

1 
1 

1 

Figur 4.9 Ungefärliga IRI:nivåer vid olika skador på asfaltbeläggningar. 
(Källa: Sayers m f l , 1986). 
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IRI-måttet ger emellertid inte en fullständig bild av en vägytas funktionella tillstånd och defi
nitivt inte av det strukturella tillståndet. ERI-måttet bestäms uteslutande av den vertikala 
geometrin i kontaktpunkterna medan vägbanan och däcken dvs följande fall kan ge låga 
(gynnsamma) IRI-värden: 

• Vägyta med omfattande lappningar (som ansluter mjukt till beläggningen). 
• Skador (potthål, tjälsprickor m m) utanför hjulspåren. 

I svensk litteratur översätts "road roughness" ofta med vägens jämnhet. Detta kan medföra 
problem för den oinvigde att intuitivt förstå vad som egentligen menas. Ordet rough betyder 
enligt brittisk engelska ojämn eller "för väg" svårframkomlig eller knagglig. IRI-måttet avser 
ett mått på hur ett standardiserat (mät)-fordon påverkas av vägytans ojämnheter. Därför vore 
ojämnhetsindex en bättre översättning. 

Strukturella faktorer, som inte ger sig till känna genom direkt påverkan på trafikantfunktio
nen, kan med tiden få en avgörande betydelse för underhållskostnaderna. 

Några sådana faktorer för vägöverbyggnaden är: 

1 Bärighet 
2 Dränering av vägkroppen 
3 Komprimeringsbenägenhet hos överbyggnadsmaterialet 
4 Skydd mot tjäle 

Längsgående sprickbildning i hjulspår (enligt den högra figuren) kan vara tecken på att väg-
konstruktionen är underdimensionerad. 

Sprickor som börjar i Sprickor som börjar i 
beläggningens underkant beläggningsytan. 

MÖJLIGA ORSAKER: Vägkonstruktionens dimensionerade livslängd har löpt ut. 
Det behöver således inte vara något fel i dimensionering eller 
konstruktion. 

2. Vagkonstruktionen är underdimensionerad. Detta kan ex
empelvis bero på att trafikbelastningen varit större än beräknat 
eller att konstruktionen varit svagare än beräknat. 

Figur 4.10 Längsgående sprickor i hjulspår. (Källa: Wågberg, 1991) 

Sprickor som börjar i beläggningens underkant indikerar att vägkonstruktionens tekniska livs
längd löpt ut. 
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Krackeleringar kan orsakas av såväl bärighetsbrister som otillräcklig dränering samt att den 
tekniska livslängden löpt ut. 

Tjälsprickor orsakade av ojämn tjällyftning uppträder som längsgående sprickor oftast i 
vägmitt eller vägkant. På vägar med tunna beläggningar kan krackeleringssprickor uppkomma 
i anslutning till den först bildade tjälsprickan. 

Sprickor som orsakas av strukturella problem märks till att börja med inte vid mätning av 
vägytans funktion (körkomfort, trafikant- och driftkostnader samt trafiksäkerhet). Spårbild
ning kan förutom av dubbdäcksnötning också orsakas av för låg bärighet i överbyggnaden 
eller tjällossning. Utvecklingen med tiden kan illustreras med nedanstående principdiagram: 

Figur 4.11 Långsiktig funktion, två principfall. (Källa: Ullidtz, 1990) 

Väg nr 1 kan hållas i konstant funktion med normala (genomsnittliga) driftåtgärder. Väg nr 2 
har strukturella problem och kan inledningsvis vara jämnare än nr 1. Om de strukturella pro
blemen inte löses genom adekvata åtgärder kommer funktionen att försämras trots normala 
driftåtgärder. Det är därför av stor vikt att diagnosticera strukturella problem och att välja 
lämplig behandling av dessa. Diagrammet illustrerar också vikten av att mäta funktionen vid 
olika tidpunkter för att få en uppfattning om funktionstrenden. 

Enligt Ullidtz (1990) används det funktionella tillståndet för att beskriva hur "bra" vägen är i 
fråga om körkomfort, kostnader och säkerhet vid en viss given tidpunkt. Det strukturella ti l l
ståndet används för att bestämma hur beläggningen kommer att förändras med tiden (både 
funktionellt och strukturellt). 

Vinterförhållanden 

Funktionsmått av intresse under vinterförhållanden är vägytans friktion, jämnhet, max snödjup 
på vägytan samt typ av snö. Den verkligt snöröjda bredden inverkar på framkomlighet och 
plogvallars och snöupplags storlek påverkar siktförhållandena för trafikanterna. 

ROUGHNESS 

2 

TIME 
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Vägytans friktion kan populärt beskrivas som det motstånd ytan bjuder mot att 

• hjulen "spinner loss" vid acceleration 
• bilen kanar/eller sladdar vid inbromsning 

De klassiska friktionslagarna för stela kroppar kan sammanfattas (James, 1980) i följande 
punkter: 

• Friktionskraften (F) som håller emot rörelse är proportionell mot normalkraften (N) Pro-
portionalitetskonstanten ( l i = F/N) kallas friktionskoefficient. 

• Friktionskoefficienten är oberoende av skenbara kontaktytans storlek. 

• Friktionskoefficienten är oberoende av hastighetsskillnaden mellan de två ytorna förutsatt 
att den inte är 0. 

Man skiljer på statisk (vilo) och kinetisk (glid) friktion. Om två stela kroppar befinner sig i 
kontakt med varandra och en kraft anbringas på den för att åstadkomma en rörelse är frik
tionskoefficienten som högst just innan kropparna börjar röra sig i förhållande till varann 
(vilofriktionen). Då rörelsen kommit igång minskar friktionen något och övergår i så kallad 
glidfriktion. 

En större verklig kontaktyta medför ökad friktionskraft. 

skenbar k o n t a k t 

Figur 4.12 Verklig och skenbar kontaktyta. (Källa: Ohlsson, 1979) 

I en trafiksituation är det friktionen mellan däck och vägyta respektive mellan skodon och 
gångyta som är av intresse. Däcksgummi är ett elastiskt material vilket medför att till skillnad 
från det som gäller för stela kroppar är friktionskraften mellan gummi och vägbana lägre i vi
lotillstånd än i rörelse (Ohlsson, 1979). Ovanstående förutsätter att man utgår från en gummi-
kropp i vila och anbringar en kraft parallellt med vägytan och "släpar" kroppen längs vägba
nan. Sambandet mellan friktions och glidhastighet för bilgummi ser i princip ut som i följande 
figur. 
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Figur 4.13 Samband mellan glidhastighet och friktion. (Källa: Ohlsson, 1979). 

Från ett lågt värde vid glidhastigheten 0 stiger friktionskraften mot ett maximum vid 0.01 -
0.02 m/s och faller sedan åter vid ökande glidhastighet. Ökad temperatur i gummit ger en för
skjutning av maximum mot höger. 

Endast måttliga friktionskrafter mellan gummi och underlag kan överföras utan glidning. 
Dessa resultat för gummi kan överföras att gälla också luftgummihjulet vars uppgift bl a är 
"att genom friktion överföra krafter mellan fordon och bana nödvändiga för fordonets driv
ning, styrning och bromsning." (Ohlsson, 1979, s 15). 

Vid mätningar av friktionen mellan luftgummihjul och vägbana används begreppen slip, spin 
och avdrift. Med slip menas den hastighetsnedsättning som uppstår hos hjulperiferin i jämfö
relse med hjulcentrums hastighet vid bromsning. Slip anges oftast i procent av hjulcentrums 
hastighet och står i proportion till ianspråktagen friktion vid inbromsningen. 

1 . 0 

Figur 4.14 Samband mellan slip och friktion. (Källa: Ohlsson, 1979) 

Det maximala slipvärdet ligger i området 10-30%. Maximums läge beror bland annat på kör-
hastigheten. En högre hastighet medför också att lägre friktionskraft kan överföras mellan 
vägbana och däck. 
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Om ökad bromsning företas på andra sidan om friktionsmaximum minskar friktionen, slip 
ökar och hjulet går mot låsning (periferihastigheten är då lika med hjulcentrums hastighet) 
med slip 100%. 

"Den egenheten att de låsta hjulens kurs inte kan påverkas genom styrmanöver bidrar till att 
ett bromsande fordon, med två eller flera hjul låsta, lätt råkar i svårkontrollerad sladd 
Direkt vägåtgärd för att minska risken för hjullåsning är att försöka förbättra friktionen vid 
optimalt slip". (Ohlsson, 1979, s 21) 

Med spin menas att det drivna hjulet roterar fortare än det frirullande. Formeln för slip vid 
bromsning kan användas om negativa värden accepteras för spin. 

Bromsning av ett luftgummihjul som utsätts för avdrift medför att friktionskoefficienten i 
tvärled minskar. 

Problem med otillräcklig friktion mellan bilhjul och vägbana uppstår normalt i samband med 
nederbörd. 

Exempel på friktionstal uppmätta enligt skiddometerprincipen (se mätmetoder) vid 17-18% 
slip enligt Öberg (1981). 

Tabell 4:6 Ungefärlig friktion vid olika väglag. (Källa: Öberg m f l , 1991). 

Väglag Friktionstal 

Asfalt, torr 0.9 -1.0 
våt 0.7 -0.8 

Snö vägbana 0.15-0.3 
Isvägbana (minusgrader) 0.2 
Våt isvägbana (plusgrader) 0.1 

Not. Med friktionsatal avses friktionsvärden uppmätta enligt skiddometerprincipen. 

Friktionen mellan ett luftgummihjul och en våt yta är omvänt proportionell mot hastigheten. 
Vid lägre hastigheter får däcket längre tid på sig att tränga undan vattnet och därvid öka 
kontakten mellan däck och vägyta. Snömodd som är mer trögflytande kan däremot ge 
moddplaning vid lägre hastigheter än renodlad vattenplaning på grund av regn. 
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Exempel på bromssträckor för personbilar vid olika friktion mellan däcken och vägytan. 

Bromssträcka m 

Hastighet 
km/h 

0.1 0.2 o j 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0,9 Friktion 

Figur 4.15 Samband mellan friktion och bromssträcka. (Källa: Öberg m f l , 1991) 

Av figuren framgår att när friktionen sjunker till 0.3-0.2 ökar bromssträckorna dramatiskt. 

Dubbade vinterdäck medför enligt Nordström & Samuelsson (1990) att friktionen mellan 
däck och vägbana ökar med 0.02-0.1 (i jämförelse med odubbade däck). En ökning av frik
tionen med 0.1 enheter medför (enligt samma författare) att bromssträckan minskar från 193 
till 96 m förutsatt att utgångshastigheten är 70 km/h och utnyttjad friktion för det odubbade 
däcket är 0.1. Om istället friktionen för det odubbade däcket är 0.3 och det dubbade däcket 
0.4 blir bromssträckan bara 16 m kortare. Friktionstal under 0.3 är således kritiska när det 
gäller skillnader i bromssträckor mellan dubbade och odubbade fordon (min egen slutsats). 

De funktionskrav som kan tänkas bli aktuella med avseende på friktion och möjligheten att 
mäta den är: 

• Bromssträckor 
• Friktionstal i längsled 

Krav på viss lägsta friktion bör ställas på vägnätet både under barmarks- och vinterperioder. 
Av ekonomiska skäl måste lägre friktion accepteras under vinterperioden. Enligt Ruedeger 
m f l (1990) bör krav på halkmotstånd (skidresistence) ställas på asfaltytan när nya toppbe
läggningar utförs. Orsaken anges vara att vägkurvor som ges ny toppbeläggning kan bli 
olycksdrabbade om den nya beläggningen ges för låg friktion (för långa bromssträckor i för
hållande till siktlängderna). 

I Vägverkets regler för underhåll och drift (1990) anges som krav för belagd väg efter åtgärd 
att friktionskoefficientens medelvärde över en 20 m sträcka under utförandeåret och de två 
följande kalenderåren inte bör understiga 0.4. 
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Vägytans friktion under både barmarks- och vinterförhållanden är i högsta grad beroende av 
vägytans mikrotextur. Friktionen påverkas av de ojämnheter i vägens plan som hamnar inom 
hjulets kontaktyta. Dessa ojämnheter benäms vägytans textur och indelas i makro- resp mik
rotextur. (Se figur 4.7). 

En skrovlig yta ger bättre väggrepp än en slät vilket beror på att däcksgummit "draperar sig" 
kring ojämnheterna. En rå yta ger större friktion än en glatt sådan. Som exempel kan nämnas 
dubbdäcks förmåga att "rugga upp" isbeläggningar. Nordström och Samuelsson (1990) har 
redovisat resultat från en studie av hur friktionen för dubbat och odubbat vinterdäck resp 
sommardäck påverkas när isbeläggning utsätts för dubbruggning. I resultaten anges bl a 
följande (citat): 

"Vid den kraftigaste ruggningen var friktionen för de odubbade vinterdäcken ca dubbelt så 
hög som för slät is (0,27 jämfört med 0,12) medan dubbdäcksfriktionen ökade med ca 30% 
(0,20-0,27). Effekten för sommardäcken var ca 70%, från 0,10 till i medeltal 0,17, dvs den 
absoluta höjningen var lika med dubbdäckets" (s ix). 

Dubbanvändning medför också att mikrostrukturen för nyligen utförda lappningar, hjul
spårslagningar och nya toppbeläggningar snabbt förbättras i friktionshänseende. 

Beläggningstyperna har varierande halkbenägenhet beroende av skillnader i textur. Massabe
läggningar (Henrysson m f l , 1989) är släta och har god torr barmarksfriktion. Vid snö och 
isavlagringar är friktionen oftast sämre än för slitlager med grövre textur såsom ytbehand
lingar och dränasfah. Halkhämmande beläggningar av typen rubit (med gummi) och verglimit 
(med kalciumklorid) har åtminstone en friktion jämförbar med vanlig massabeläggning vid 
vinterväglag. Vid rimfrost och isbark har dessa två halkhämmande beläggningar en klart bätt
re friktion än vanlig massabeläggning. 

Friktionsmätningar under vinterförhållanden på en slät massabeläggning (HAB) och en nylagd 
ytbehandling (Y1B) gav följande resultat: 

_ Un 

FRIKTION KONTROLLSTRÄCKA 10 HAB (-75) 

Fig 4.16 Friktion hos massabeläggning och ytbehandling. (Källa: Öberg m f l , 1991) 
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Den ytbehandlade vägsträckan hade som synes markant högre värden än den släta massbe
läggningen. (Om friktionen varit lika stor för bägge slitlagren hade mätvärdena legat på linjen 
x = y ) 

Vilken effekt har halkbekämpningsåtgärder på friktionstalet och vilka nivåer är realistiska som 
funktionskrav? 

Nedanstående diagram visar friktion under vinterperioden på provsträckor i Östergötland vid 
rimfrost före saltning (I) och efter saltning (II). 

Friktion 

u4 
0,8 

0,6 H 

0.4 

0,2 H 

1. 

itl t, i i fl 

i n 
MAB HABD Delugrip Y2 Yl 

Figur 4.17 Friktionen på olika beläggningstyper vid rimfrost före (I) och efter (II) 
saltning. Pilarna anger min- respektive maxvärden. (Källa: Öberg m f l , 
1991) 

Saltningens friktionseffekt var i storleksordningen 0,1-0,2 friktionstalsenheter. Vid sändning 
fas en effekt av i storleksordningen 0,1 friktionstalsenheter men effekten minskar som en följd 
av trafikens inverkan. Sanden förflyttas ut mot vägrenar och diken. 

Min egen slutsats av ovanstående mätresultat är att funktionskrav vid driftentreprenader där 
friktionstal ingår måste relateras till aktuella beläggningstyper och praktiska möjligheter att 
"lyfta" friktionen med (i regionen) normala halkbekämpningsåtgärder. 

I praktiken används funktionsinriktade standardkrav för vinterväghållningen bl a i Finland, 
Sverige och Japan. 
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De japanska kvalitetskriterierna för Hokkaido framgår av nedanstående vägklassificering och 
därpå följande funktionsbeskrivning. 

Tabell 4.7 Vägkategorier och krav på snöröjd bredd. (Källa: City of Sapporo, 1991) 

Vägkategori Snöröjd bredd (m) 

1 Extremt högtrafikerade huvudvägar 3.25 x antal körfält 

2 Högtrafikerade huvudvägar 9 

3 Högtrafikerade vägar med 2 körfält och 7 
Lågtrafikerade vägar med 4 körfält 

4 Lågtrafikerade vägar med 2 körfält 5-6 

5 Extremt lågtrafikerade vägar 4 

Funktionsinriktade krav ställs på vägytan enligt följande (vägkategorier enligt föregående 
tabell). 
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Tabell 4.8 Funktionsbeskrivning av japansk modell. (Källa: City of Sapporo, 1991) 

Surface Control Standards Condition of Roads 

• The width of the exposed surface is about 75% of the 
width of snow removal. 

e There are no ruts. 
• Though there are narrow belts of snow and ice on both 

sides of the road, there is hardly any snow or ice on the 
surface. 

• The width of the exposed surface is about 50% of the 
width of snow removal, 

e There are no ruts. 
e There are belts of snow and ice about 1 m wide in the 

center and on the sides of the road. 

The width of the exposed surface is about 25% of the 
width of snow removal. 
Depth of ruts is around 5cm. 
Narrow belts of surface about 50cm wide are formed 
on the roadway. 

» The width of the exposed surface is about 0% of the 
width of snow removal. 

• Road surface is covered with snow and ice. In warm 
weather, ruts are formed. 

• Depth of ruts is around 10cm. 

• The width of the exposed surface is about 0% of the 
width of snow removal. 

© Road surface is covered with snow and ice. In warm 
weather, ruts are formed. 

• Depth of ruts is around 15cm. 

Kraven på hur stor bredd som det tillåts snö och is på samt maximala spårdjup är att betrakta 
som ställföreträdande funktionskrav. 
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De finska ((Katho, 1992) standardkraven är uppbyggda enligt följande tabeller: 

Tabell 4.9 Vägklassificering enligt finsk modell. (Källa: Katko, 1992) 

Vägklass Trafikvolym/typ 

I Motorvägar och vägar med trafikvolym^ 
1500 ÅDT 

I I 200-1500 ÅDT 

I I I < 200 ÅDT 

IV Gång- och cykelvägar 

Not. Med ÅDT avses årsmedelsdygnstrafiken, dvs det antal fordon per dygn (beräknat 
årsmedelvärde) som trafikerar vägen i bägge riktningarna. 
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Tabell 4.10 Funktionsnivåer enligt finsk modell. (Källa: Katko, 1992). 

Standardtillstånd 

Quality class variable 

VARIABEL I , 
SLIPPERY 
CONDITION 1 

Skid number 0.00-0.15 0.15-0.25 0.25-0.30 
Road surface Very icy driving Dry ice or Coarse ice of 
Texture or othervise snow path snow path in 

very slippery cold weather 

0.30-0.45 
Bare and wet or 
paths between 
traffic ruts 

I I SNOW 
CONDITION 

- Dry frozen 
snow 

- Thawing snow 
- Slush 
- Drifting snow 

>50mm 

> 40 mm 
>30mm 
Easy passage 
may be difficult 
some places, car 
may become 
stuck in a 
snowdrift 

< = 50 mm 

< = 40 mm 
< = 30 mm 
Projections over 
the road or mo
derate snow 
layer at the road 
edges, driving 
speed must so
metimes be re
duced 

< = 30mm 

< = 25 mm 
< = 20 mm 
Projections here 
and there over 
the road, driving 
speed has to be 
reduced in some 
cases 

< = 20 mm 

< = 15 mm 
< = 10 mm 
Projections here 
and there to the 
middle of the 
outermost traffic 
lane, generally 
no need to redu
ce the driving 
speed  

I I I E VENES S 
- Ruts > 30 mm 
- Other roughness Path very une

ven, possible 
projecting 
bumps, driving 
speed must be 
reduced and 
uneven spots 
avoided 

< = 30mm 
Plenty of worn 
spots or distur
bing holes, driv
ing speed must 
be reduced in 
some places 

< = 20 mm 
Path even, pos
sible uneveness 
do not acutally 
disturb driving 

< = 10 mm 
Thickness of 
path strips on the 
road portion un
der traffic 
< = 10 mm 

Units of measures: 10(20;30) mm = 0.4(0.8;1.2) inc 
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Tabell 4.11 Målnivåer för den finska vinterväghållningen. (Källa: Katko, 1992). 

För de fyra vägklasserna är följande standardmål uppställda 

Vägklass 
Kvalitetsklass Åtgärdstid (tim) 

Vägklass 
Dagtid Nattetid Halkbekämpning Snöröjning 

I 4 3 2 3 
I I 3 2 4 4 

I I I 2 1 6 6 
IV 3 2 4 4 

En uppföljning (Teppo, 1992) av verkligt uppnådd funktion visar att för de mer trafikerade 
vägarna (klass I) uppfylldes målstandarden i ca 88% av uppmätta fall. 

I Sverige tillämpas standardkrav för vinterväghållningen enligt "Regler för Underhåll och 
Drift" (RUD, 1990). Vägnätet indelas efter trafikmängden i 5 klasser och efter kategorin i 2 
typer med standardkrav (klasserna A-C) enligt nedanstående tabell. 

Vinterväghållning, standardklasser med avseende på vägkategori och trafikflöde. 

Tabell 4.12 Vägklasser enligt Vägverket. (Källa: Vägverket, 1990). 

Standardklass 

Trafikflöde, ÅDT 
Riksvägar, prim. läns Sekundära och 

Trafikflöde, ÅDT vägar tertiära vägar 

<500 C D 
500 - 1999 C C 
2000 - 7999 B B 
8000- 15999 A2 B 
> 16000 A l A2 

Not. Gång- och cykelvägar inklusive gångbanor (GC-vägar) utgör en speciell standardklass. 

Dels lämnas (tvingande) föreskrifter (för samtliga standardklasser) och dels allmänna råd för 
varje standardklass. I föreskrifterna sägs bl a "väg skall ha sådan friktion att tillåtna fordon 
kan trafikera vägen säkert" och "inom vägområdet får endast tillfälligt finnas snövallar eller 
upplagrad snö som inkräktar på den stoppsikt....". Föreskrifterna är således av typen funk
tionsönskemål eftersom mätbara värden eller åtgärdstider ej åsatts. 

De allmänna råden är i princip uppbyggda som följande utdrag för standardklass B, södra och 
mellersta Sverige. (Vägverket, 1990, s 35) 
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Vägbanan bör vara: 

• fri från snö och is vid uppehållsväder 
• fr i från snö och is inom 6 timmar efter nederbörd. Om nederbörden enbart orsakat isbild

ning bör vägbanan vara fri från is inom 3 timmar efter nederbörd. Överskridande av tids
gränserna kan förekomma avseende vägrenar på motorväg. 

Undantag från kravet på is- och snöfri vägbana kan förekomma vid vägytetemperaturer under 
ca -6° C. Då bör, med samma tidsgränser som ovan: 

• lös snö ej förekomma 
• i den mån vägyta av packad snö eller is förekommer, denna vara avjämnad och vid behov 

halkbekämpad. 

Under pågående snöfall bör vägbana vid behov vara halkbekämpad och högst ha det snödjup 
som motsvarar 6 cm torr snö. Undantag kan förekommer vid extrema väderförhållanden. 

Åtgärder for att upprätthålla stoppsikten bör vara avslutade inom 2 dygn. 

För att uppnå angiven standard bör bl a följande beaktas. 

• på vägar med stigningsfält och vid tidpunkter när timflödet är > 100 fordon åtgärdas lång
samfältet inom en halv timme efter snabbfältet. 

• på vägar med vägren och vid tidpunkter när timflödet är >300 fordon eller >100 fordon 
med >20% tungtrafikandel åtgärdas vägrenen inom 2 timmar efter angränsande körfält. 

• mittsträng bestående av snö/snömodd undviks, (slut citat) 

De allmänna råden stämmer väl överens med ambitionerna att formulera funktionsinriktade 
krav. 

4.3 Mätmetoder 

Av intresse i entreprenadsammanhang är dels utrustningar av enklare typ som entreprenören 
kan använda för att kontrollera funktionen och dels utrustningar som lämpar sig för besikt
ningstillfällen (övertagande- och avlämnandebesiktningar). Mätmetoder för besiktningstillfäl
lena anvisas av beställaren i förfrågningsunderlaget. För egenkontroll väljer entreprenören 
själv lämplig utrustning. Det är av stor vikt att beställarens val av mätmetoder för besikt
ningstillfällena görs med hänsyn till möjligheten för entreprenören att finna enkla och ej alltför 
kostnadskrävande metoder för egenkontrollen. 

Enkla manuella metoder för att mäta upp den fysiska topografin finns beskrivna i dels handbo
ken "bära eller brista" (Wågberg, 1991) (nedan benämnd tillståndshandboken) och dels i 
"Distress Identification Manual for Long-Term Pavement Performance Studies" (nedan be
nämnd distress manual). Den förstnämnda har utarbetats av Svenska Kommunförbundet, 
Vägverket och V T I gemensamt. Den sistnämnda har utarbetats inom ramen för SHRP 
(Benson et. al., 1990) där SHRP står för Strategic Highway Research Program. 
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Den enklaste (stationära) mätmetoden för mätning av ojämnheter är rätskivan. 

Figur 4.18 Rätskiva för mätning av spårdjup. (Källa: Anund, 1993) 

Avvikelserna mellan rätskivan och vägytan mäts med tumstock. Metoden är välkänd i mark-
byggnadssammanhang och föreskrivs bland annat för mätning av planhetstoleranser i Mark-
AMA. Rätskivan kan användas också då vägbanorna är mer eller mindre snö- och/eller isbe-
lagda. 

Ett annat stationärt och därmed relativt långsamt sätt att mäta ojämnheter är avvägning av 
vägytan. 

Från den enkla rätskivan har mer sofistikerade och mobila varianter utvecklats. TRRL Beam 
(utvecklad i Storbritannien) består av en tre meter lång aluminiumbalk upplagd på två bockar. 
Längs balken löper ett mäthjul som följer vägarnas profil. TRRL Beam ger enligt Magnusson 
(1993) en mätnoggrannhet jämförbar med avvägning. 

Genom att bygga in mätbalkar i släpvagnar eller på mätfordon har mobila mätningar möjlig
gjorts. 

Bland fordon utrustade för mätning av vägyteegenskaper är Laser RST den för närvarade 
mest kompletta. RST står för Road Surface Tester ("vägytetestare"). Laser RST klarar av att 
mäta bl a följande variabler (Sjögren, 1989): 

• Tvärprofil (inkl spårdjup och tvärfall) 
• Längdprofil, ojämnheter (exakt längdprofil och ojämnhetsmåttet IRI) 
• Makrotextur 



50 

Laser RST är utrustad med laserenheter fästade på en tvärställd balk i fordonets front. 

Amplifier Control Panel Monitor 

Putse tnnsducer Lasar Units 

Figur 4.19 Laser RST (Road Surface Tester). (Källa: Arnberg, 1983) 

Mätning kan utföras i den hastighet som övrig trafik håller på aktuell mätsträcka. Under kör
ningen (Arnberg, 1983) mäts avståndet mellan vägytan och tvärbalken med hjälp av laseren
heterna. Mätbredden är 3.2 m men kan utökas till 4 m. Mätfel p g a fordonchassits vertikala 
rörelser (pga ojämnheter i vägytan) kan korrigeras genom att dessa rörelser mäts med en ac
celerometer monterad på mätbalken. 

Mätmetoderna som utnyttjas i laser RST finns i detalj beskrivna i Vägverkets metodbeskriv
ning nr 103:1990. Föregångare till Laser RST var en SAAB 900 utrustad med en 2.5 m lång 
mätalk i bilens front. På mätbalken var 26 fjädrande mätarmar fästade. De ändar hos mätar-
marna, som fick kontakt med vägytan via små hjul. SAAB RST var också utrustad med acce
lerometer. 

I Frankrike (Boulet m f l , 1992) har vägmyndighetema tagit i användning mätfordon, av likan
de typ som laser RST med beteckningen SIRNO (system d'inspection des routes par analyses 
numériques et optiques). Mätfordonet är utrustad bl a med lasrar och kameror. 

För mätning av ojämnheter i körriktningen har mätare av s k responstyp blivit mer intressanta 
eftersom den internationella standarden som utarbetas för ojämnhetsmätningar (IRI) direkt 
relaterats till (en matematisk modell) av denna typ av mätutrustningar (i amerikansk litteratur 
betecknas mätutrustningen med RTRRMS:s-Response Type Road Roughness Measuring 
Systems). 

En RTRRMS består av (Sayers m f l , 1986) ett fordon utrustat med mätutrustning som 
"känner av" och ackumulerar den relativa rörelsen mellan fordonets axel och ram (suspension 
motion) när fordonet passerar över ojämnheter i vägytan. På ett räkneverk erhålls ett antal 
registreringar där varje registering svarar mot en viss lodrät förflyttning av ramen i förhållande 
till den fordonsaxel där mätningen företas. Vägens jämnhet presenteras sedan som 
förhållandet mellan summan av den lodräta rörelsen och mätsträckans längd (anges exem-
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pelvis i m/km). Mätresultaten är beroende av mäthastigheten. Vid framtagandet av IRI valdes 
mäthastigheten 80 km/h som referenshastighet. 

Ett exempel på mätutrustning av responstyp är den s k bumpmetern som används bl a i Fin
land och Danmark. Bumpmetern är uppbyggd som en enhjulig släpvagn. Släpvagnen (Arnberg 
& Sjögren, 1983) består av ett chassi, där mäthjulet är upphängt i två bladfjädrar och hyd
rauliska stötdämpare. Mäthjulets lodräta rörelse i förhållande till chassit registreras och resul
tatet kan presenteras i m/km (anges ofta i mm/km). 

Figur 4.20 Bumpmeter. (Källa: Arnberg & Sjögren, 1983) 

Mätvärdena från bumpmetern kan sedan räknas om till IRI-mått med stöd av enkla ekvatio
ner. För den finska bumpmetern anges följande samband (Statens Väg- och Trafikinstitut, 
1989). 

IRI kan också fås genom att först mäta vägens längdprofil och sedan räkna om den till ett 
standardiserat fordonsresponsvärde. Omräkningen sker genom att vägprofilen matas in i en 
matematisk modell (quarter-car simulering) som simulerar en mätning av responstyp. Väg
profilen kan mätas exempelvis med Laser RST eller meddelst konventionell avvägning. 

Videoteknik för bedömning av vägytans tillstånd (Figueroa m f l , 1991) har utvecklats bl a i 
Cleveland, USA. Systemet bygger på videofilmning av vägytan. Filmen analyseras senare med 
stöd av ett datorprogram som kvantifierar och klassificerar tillståndet. Systemet uppges kunna 
användas för identifiering och klassificering av de vanligaste avvikelserna från en perfekt väg
yta. Framförallt kan skador av typen spårighet, sprickor, lokala ojämnheter, blödning och 
potthål lätt identifieras och kvantifieras. Klassificeringen var under försöken begränsade till 
skador som kan kvantifieras med bredd, längd och yta. Träffsäkerheten uppges ligga på 
ungefär 90%. 

I R I = Bumpmetertal - 0.57 (m/km) 
0.4 

Videoteknik för tillståndsmätning utvecklas för närvarande på flera håll bl a i Danmark. 
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Videoteknik för tillståndsbedömning är en relativt billig metod och är säkerligen av intresse i 
funktionsstyrningssammanhang. 

För beställare av funktionsentreprenader kan metoden eventuellt få sin användning vid redo
visning av nuläget i anbudsstadiet. Det har också den fördelen att beställaren vid efterföljande 
filmningar kan få "svart på vitt" vilka åtgärder som vidtagits och hur detta påverkat vägens yt-
tillstånd. 

För entreprenören kan det vara ett hjälpmedel vid drift och underhållsplanering, anbudsräk
ning och produktionsplanering. 

Metoden förefaller intressant även för funktionsinriktad vinterväghållning för att "svart på 
vitt" visa vad som menas med viss krävd funktionsnivå. Särskilt intressant är det om funk
tionskraven har visuell grund ex "snö- och isfri vägbana". 

Friktionsmätare finns i flera varianter. Bland enkla manuellt opererbara utrustningar kan 
nämnas (Magnusson, 1993) den svenska Portable Friction Measuring Device och den finska 
Friction Measuring Device. Den förstnämnda består av en liten mätvagn som kan dras med en 
hastighet av upp till 7 km/h och det som mäts är friktionstal vid ett slipvärde som ställs in i 
förväg. Den finska utrustningen består av ett hjul som manuellt kan dras längs vägen. Det som 
mäts är friktionstalet vid låst mäthjul. Mätning av friktionen i hastigheter som svarar mot tra
fikflödet görs bl a av bogserbara släpkärror av typen B V 11. 

I Sverige används framförallt friktionsmätvagn, (BV 11) och SAAB Friction Tester (SFT). 

Friktionsmätvagn, BV 11 , utrustad med mikrodator bygger på skiddometerprincipen 
(Ohlsson, 1979). Principen innebär att ett mäthjul kopplas till två "referenshjul". Vid mätning 
tvingas mäthjulet (via utväxling till referenshjulen) att rotera med en periferihastighet som är 
lägre än referenshjulens. Effekten på inåthjulet blir en bromskraft (med ca 17% slip) som vid 
normala hastigheter bör ge maximal friktion. Bromskraften på mäthjulet registreras och kan 
via mikrodatorn presenteras som ett friktionstal. 

Figur 4.21 Friktionsmätvagn BV 11. (Källa: Ohlsson, 1979). 
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SAAB Friction Tester arbetar också enligt skiddometerprincipen. Mätutrustningen är här in
byggd under bagageutrymmet i en SAAB 900. Eftersom bilen är framhjulsdriven kan bakhju
len användas som referenshjul. Mätproceduren med ovan nämnda mätfordon beskrivs ingåen
de i Vägverkets metodbeskrivning 104:1990. 

Liknande släpvagnar för friktionsmätning finns även internationellt bland annat kan nämnas 
Griptester utvecklad i Skottland. 

Mätutrustningar för mätning av friktionen vid låst hjul finns både som släpkärror och in
monterade i fordon. Enligt Magnusson (1993) finns det vissa nackdelar med denna mätmetod 
jämfört med mätning vid konstant slip. Dels förorsakar hjullåsningen lokal avplattning av mät
hjulet, dels är det inte praktiskt möjligt att mäta kontinuerligt över längre sträckor. Magnus
son framhåller dessutom att "friktionsvärdet vid låst hjul förlorar i intresse med en ökad an
vändning av antilåsbromsar på det existerande bilbeståndet". 

Ett tredje sätt att uppskatta friktionen mellan däck och vägytor är att mäta retardationen 
under ett bromsförlopp som i Coralba-Li-mätaren. 

Coralba-Li-mätaren (Nordström, 1987) kopplas till Coralbas elektroniska distansmätningsen-
het (DIGITRJP). Ett friktionstal beräknas utifrån hur snabbt hastigheten reduceras under ett 
maximalt sammanhängande bromsförlopp på några sekunder. Den exakta tiden för bromsför
loppet fås genom att registrera hur länge bromsljusen är tända. Mätningen tillgår så att max
imal inbromsning utförs under en till sex sekunder. Enligt uppgift från tillverkaren fungerar 
mätutrusteningen tillfredsställande också för fordon med låsningsfria bromssystem. Enligt en 
utvärdering av Nordström (1987), där Coralba-mätaren jämfördes med bland annat B V 11 :an 
låg mätvärdena som erhålls med Coralban inom ± 10% av de värden som erhålls med 
B V 1 l:an. Jämförelser mellan Coralba-mätaren monterad på ett låsningsfritt bromssystem och 
BV 11 visade god överensstämmelse på is och packad snövägbana. Däremot uppnåddes skill
nader i mätvärden då Coralba-mätningen gjordes med låsta hjul. 

Coralba-mätare för friktionsmätning används för närvarande på prov av väghållare i Finland 
och Norge. För dagen saknas allmänt tillgänglig dokumentation om hur mätinstrumentet ifrå
ga fungerat vid mätningar i dessa länder. 

Följande sammanställning visar några mätmetoder som används i Sverige: 
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Tabell 4.13 Exempel på metoder och utrustningar för funktionsmätning. 

Tillståndsmått Enhet 
Mätmetod 

Tillståndsmått Enhet Manuell Fordonsburen 

Spårbildning mm 1.8 m rätskiva1) Laser RST, Saab RST 

Tvärfall % Avvägning ii 

Enstaka ojämnhet2) mm 1.8 m rätskiva -

Ojämnhet (IRI) i mm/km Precisionsawägning Laser RST eller bumpmeter 

körriktningen IRI 

Sprickbildning 

- tvärgående st/100 Visuell1) inventering Videoteknik 

- längsgående H I I I I 

Potthål I I I I i« 

Skadade lappningar 1! I I I I 

Lappningar I I I I •i 

Textur •• Schematisk3) gradering 

Friktion - Portable Friction Tester B V 11 eller Coralba-

p>mätaren 

Not 1. Metoden hämtad ur tillståndshandboken 
2. Oavsett utbredningsriktning 
3. Enligt beskrivning kap 4.2.1.1 

(En utförlig inventering av metoder och instrument för mätning av egenskaper som är viktiga 
för vägytans funktions pågår inom VTI . Projektet (Magnusson, 1993) avrapporteras under 
93/94). 

4.4 Informationssystem 

I sin doktorsavhandling har Rasmussen (1986) formulerat följande sju frågor som måste be
svaras i ett idealt system för underhåll av vägar: 

1. Vilket är det nuvarande strukturella och funktionella tillståndet för vägnätet? 

2. Vilka är behoven (av underhållsåtgärder) under analysperioden. 

3 o 4. Vad leder de olika möjliga åtgärderna till för framtida funktion och kostnader? 

5. Vilken blir effekten av att senarelägga eller tidigarelägga olika projekt under 
analysperioden? 

6. Vilket handlingsprogram är det optimala? 

7. Vilken är effekten för hela vägnätet av olika anslagsnivåer? 
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Väghållaren har behov av ett informationssystem som ger stöd för beslut rörande nybyg
gande, underhåll och drift av vägnätet. 

Rutiner bör ingå för att stödja följande delmoment som ingår i väghållarens kvalitets- och 
kostnadsstyrning. 

a) Utarbetande av slutproduktsmål för drift- och underhållsverksamheten. 

b) Uppföljning av nuläget för vägnätets tillstånd (motsvarar punkt 1 enl Rasmussen). 

c) Analys av åtgärdsbehov (punkt 2). 

d) Identifiering av tänkbara nybyggnads/drift/underhållsalternativ. 

e) Prognos för tillståndsutveckling vid alternativa val av nybyggnads och/eller drift och un
derhållsåtgärder (punkt 4). 

f ) Ekonomisk analys av alternativa metoder. 

g) Budgetanpassning (punkt 5, 6 och 7). 

h) Framtagande av kvalitetsspecifikationer för utförandeskedet. 

i) Stickprovskontroller av beställaren i utförandeskedet. 

j ) Uppföljning av slutresultatet i förhållande till moment a). 

För den statliga väghållningen i Sverige har Vägverket (1990) utarbetat "regler för underhåll 
och drift". I dessa anges standardkrav för underhåll och drift av landets vägar. Kraven är 
funktionsinriktade och syftar ytterst till en samhällsekonomisk optimal väghållning. 

Landets kommuner har var och en egna standardkrav för sin väg- och gatuhållning. Kraven 
liknar dock i det flesta fall de nivåer som rekommenderas av Kommunförbundet. 

Uppföljning av nuläget sker dels maskinellt dels manuellt. Beläggningars tillstånd mäts idag 
(åtminstone för de större vägarna) maskinellt med mätfordonet Laser RST. Manuella till
ståndsinventeringar görs flera gånger per år (ofta under vår och höst) för att utröna vägarnas 
status i andra avseenden exempelvis förekomst av frostskador, bärighets- och dränerings
problem. Vägverket har utvecklat datorstöd för att underlätta de manuella uppföljningarna. 
Med stöd av ett bärbart pekbord kan uppgifter om geometri, skador och andra förhållanden 
av betydelse matas in direkt i ett minne för att sedan kunna bearbetas vidare vid efterföljande 
åtgärdsanalys. 

Den svåraste delen av kvalitetsstyrningen är tveklöst de prognoser som måste till för att bedö
ma hur vägnätets tillståndsutveckling blir på flera års sikt vid skilda underhållsnivåer. Ullidtz 
(1987) har uttryckt problemet för beläggningsunderhåll som följer (citat): "No Pavement Ma
nagement System is better than the models used to predict the future pavement performance" 
(s 296). Under det andra internationella symposiet i Berlin rörande vägytans tillstånd 
presenterades en uppsats (Al-Qadiet et. al, 1992) där prognosproblematiken belystes ytter
ligare. I uppsatsen med titeln "Data for the evaluation of maintenance effectivness and deve
lopment" påpekas att de informationssystem som idag används (i datorbaserade PMS-system) 
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inte räcker till för kvalitetsstyrning av enskilda vägobjekt. (PMS beskrivs översiktligt i nästa 
avsnitt och står för Pavement Management Systems). 

De flesta länder i västvärlden har idag välutvecklade databaser för väg- och gatudata. Data
baserna har också har en potential att lagra tillräcklig information för effektiv kvalitetsstyr
ning. 

I Sverige har Vägverket för den statliga väghållningens behov utvecklat den så kallade väg-
databanken. I vägdatabanken finns (Vägverket, 1985) både väg- och trafiktekniska uppgifter. 
Bland de vägtekniska uppgifterna märks: längder, vägbredder, slitlagertyper samt typ och fö
rekomst av kontbyggnader. 

De trafiktekniska uppgifterna består av bl a trafikflöden, trafikmätningar, trafikflödesosäker
het (osäkerhetsuppskattning), vägtyper (för motorväg, motortrafikled och väg med fyra eller 
flera fält), korsningstyper m m. 

Data från vägdatabanken kan kopplas till de tillståndsmätningar som görs med Laser RST. 
Tillförlitliga datorbaserade prognossystem för tillståndsutveckling saknas dock för närva
rande. 

Många av landets kommuner har infört datorbaserade gatudatabanker. Bland informations
systemen kan nämnas GALANT och GATUPLING. GALANT används idag av ett 25-tal 
kommuner (bland andra Göteborg). 

Förutom en konventionell gatudatabank (med uppgifter om geometri, trafik m m) finns också 
möjligheter att registrera resultat från besiktningar (exempelvis spårdjup, komfortvärden och 
sprickfrekvenser) och drift- och underhållsåtgärder. Vissa enkla prognosmodeller visar bland 
annat på möjligheter att på objektsnivå få fram drift- och underhållsbudgetar för alternativa 
standardnivåer och åtgärdsprognoser med ledning av nedbrytningskurvor. Grafikrutiner finns 
också som medger uppritning av gatunät, där varierande tillstånd markeras med olika färger. 

GALANT liknar i sin uppbyggnad de datorbaserade system för beläggningsunderhåll (PMS) 
som utvecklats framförallt i USA. Systemet består av gatudatabas som kopplats till modeller 
för beräkning av drift- och underhållskostnader och framtagande av underhållsplaner. Syste
met är utvecklat för användning på persondatorer. 

Slutligt val av underhålls- och driftåtgärder görs idag i huvudsak erfarenhetsmässigt och utan 
datorstöd. Vägverket har emellertid för beläggningsunderhåll utvecklat programvara för au
tomatisk beräkning av mängder. Arbetet tillgår så att operatören utgående från en bild av 
verkligt uppmätta (med RST) tvärsektioner placerar in "ideala" tvärsektioner grafiskt och där
efter via beräkningsmodeller kan få uträknat vilka mängder ny beläggning respektive fräsning 
som behövs för att återställa vägen i ett idealt geometriskt tillstånd. 

Valet av underhålls- och driftåtgärder borde åtminstone teoretiskt tillgå så att man väljer åt
gärder som ger eftersträvad standard med så låga drift- och underhållskostnader som möjligt. 
Det vill säga årskostnadshänsyn bör tas i detta sammanhang. Anslagsberäkningarna medför 
ofta att ambitionsnivån får sänkas i något avseende. Det gäller i sådana fall att ha arbetat fram 
alternativa lösningar som medför så små konsekvenser som möjligt för trafikanterna. 

Momenten f) och g) utgör den kvalitetsstyrning som begränsas till själva produktionen 
(utförandet). Vid användande av konventionella entreprenadformer tillhör dessa moment be-



57 

ställarens åtagande men vid fiinktionsentreprenader är det entreprenörens sak att via egenkon-
troll styra produktionen så att krävd funktion uppnås. 

Vägverket i Sverige har i samarbete med V T I startat försök med kvalitetsuppföljning på funk
tionsnivå (i relation till kraven i RUD). Dessa försök avser både vinterdriften och belägg
ningsunderhållet. 

Internationellt har utvecklingen av informationssystem för vägar under den senaste 20-års-
perioden i hög grad koncentrerats kring asfalt- och betongbeläggningars underhåll och resul
terat i så kallade Pavement Management Systems (PMS). 

Datorbaserade system för beläggningsunderhåll används idag rutinmässigt framförallt i 
USA. PMS är framtagna (Al-Qadi, 1992) i första hand för att besvara frågor av följande typ: 
Vilken anslagsnivå krävs för att bibehålla nuvarande tillstånd (funktioner) på vägnätet? Hur 
påverkas tillståndet (funktionen) om anslagen minskas eller ökas? PMS-systemen har således 
bidragit till att förbättra informationsflödet mellan anslagsgivare och väghållare. De flesta 
PMS är dock otillräckliga för att klara av den detaljerade kvalitetsstyrning på projektnivå som 
beskrivs i föregående avsnitt. 

PMS har beskrivits detaljerat i många sammanhang bland annat av Rasmussen i hans doktors
avhandling (1986) och behandlas därför kortfattat i föreliggande skrift. 

För drift och underhåll av vägar har ett datorbaserat system utvecklats vid University of 
Birmingham. Systemet som benämns NETCOM har utvecklats för att (Kerali & Snaith, 1992) 
kunna studera hur förändringar i drift- och underhållsbudgeten påverkar vägnätets tillstånd. 
NETCOM är tänkt att användas som stöd vid planering av drift och underhåll både på medel
lång och lång sikt. 

För styrning av vinterväghållningen har vägväderinformationssystem fått allt större bety
delse. 

Standardkriterierna för snöröjning innehåller vanligen krav på skilda startkriterier och åt
gärdstider för olika vägkategorier. Startkriterierna anges i cm snö och åtgärdstiderna i tim
mar. Dessa konventionella standardkrav har i Sverige, Finland och Japan på senare år 
kompletterats med mer funktionsinriktade krav av typen "snöfri vägbana för högtrafikerade 
vägar" och krav på viss jämnhet. (Funktionskrav beskrivs närmare i avsnitt 4.1.2.2). 

Standardkraven för halkbekämpning har traditionellt kopplats till en viss åtgärdstid och risk 
för halka/eller inträffad halka. Numera finns en allmän strävan att utföra förebyggande halkbe
kämpning för att kunna hålla en is- och snöfri vägbana. Effektiv förebyggande halkbekämp
ning förutsätter införande av vägväderinformationssystem. 

Det svenska vägväderinformationssystemet (Eriksson, 1992) bygger bland annat på utplace-
ring av fältstationer (så kallade klimatstolpar) på strategiska punkter längs vägarna. Lokali
sering av fältstationerna föregås av dels en klimatkartéring av vägnätet och dels en inventering 
av lokala erfarenheter beträffande vägavsnitt med stor risk för is- och frostbildning. Fält
stationer av typen W I S (VägVäder Informationssystem) är utrustade för att mäta vägyte
temperaturer (via sensorer i asfaltbeläggningen), lufttemperatur, luftfuktighet och vindhas
tighet. I Sverige finns för närvarande ca 550 klimatstolpar anslutna till en centraldator där 
information lagras var 30:e minut. Informationscentraler har byggts upp dels centralt (i 
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Borlänge) och dels regionalt varifrån information om vädersituationen och prognoser kan 
erhållas. 

Data från klimatstolparna utnyttjas i en modell uppbyggd för att förutsäga halkrisker för det 
aktuella vägnätet. Vägklimatmodellen bygger på klimatkartering av vägnätet utförd med bil 
som är utrustad med värmekamera under vinterperioden. En vägklimatmodell (Bogren & 
Gustavsson, 1992) byggs sedan upp med utgångspunkt från bland annat topografi, närhet till 
vattendrag osv. Klimatstolparna placeras så att från halkrisksynpunkt representativa värden 
fås. 

Med kännedom om vägytetemperaturen vid klimatstolpama kan med stöd av modellen väg
ytetemperaturer på övriga punkter längs vägen förutsägas. Driftansvariga får sedan via infor
mationscentralerna tillgång till tendenser och prognoser för vägytetemperatur och dagg-
punktsutveckling. 

System för halkriskprognoser finns eller är under utveckling i ett flertal länder bland annat 
Storbritannien, Österrike, Danmark och Finland. De flesta av modellerna bygger på värmeba
lansteorin. Enligt Astbury (1992) innehåller alla dessa modeller systematiska fel vilket bland 
annat beror på att trafikmängd och typ påverkar vägnätets lokalklimat. Fordonen genererar 
både värme, avgaser, däcksfriktion, fukt och luftströmmar i vägutrymmet så för att få bättre 
prognoser borde också dessa faktorer vägas in. För att minska effekten av dessa icke meteo
rologiska faktorer prövas f n en statistisk modell i Storbritannien (Astbury, 1992). 

Spridning av vägsalt på vägytor där risk för is och frostbildning föreligger är idag den enda 
kostnadseffektiva metoden för förebyggande halkbekämpning. En ambition finns att av miljö
skäl minska saltmängderna så mycket som möjligt. Detta har kunnat ske bland annat genom 
att ändra produktionsmetoderna och använda befiiktat salt eller saltvattenlösning istället för 
torrsaltning. 

En viktig förutsättning för att kunna klara av förebyggande halkbekämpning är ett effektivt 
informationssystem som ger säkra vägväderprognoser men framförallt prognoser om vägytans 
halktillstånd. 

Snöväderprognoser fås till informationscentralerna via SMHI dels i form av allmänna progno
ser i klartext men också i form av direktsatellit och väderradarbilder för egen tolkning. 

Vilka utvecklingstendenser kan för närvarande skönjas när det gäller kvalitetsstyrning av vin
terväghållningen? 

• Standardkraven har i Japan, Finland och Sverige utvecklats i riktning mot funktionsinrik
tade krav (avhandlas i detalj i avsnitt 4.2) 

• Vägvädersystemen kommer antagligen att kopplas ihop med expertsystem (Eriksson, 
1992) som med datorstöd ger förslag på åtgärder för olika typsituationer. 

• Privata entreprenörer kommer att anlitas i större omfattning och med större åtaganden 
beträffande planering och val av metoder än hittills. 
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4.5 Funktionsentreprenader (översikt) 

Inom väg- och gatusektorn är det framförallt inom beläggningsunderhållet som styrning med 
funktionskrav provats internationellt. För nybyggnad och drift har än så länge bara några en
staka funktionsentreprenader genomförts. 

Funktionsentreprenader används ibland för att beteckna samtliga former där funktionskrav 
överhuvudtaget förekommer. I föreliggande avhandling används begreppet endast i betydel
sen "entreprenad där kvaliteten styrs med (mätbara) funktionskrav på slutprodukten och där 
entreprenören åläggs ett kontinuerligt funktionsansvar under flera år av användningstiden". 

Förutom funktionsentreprenader beskrivs här också ersättningsformer (i entreprenaden) vars 
uppgift är att minska trafikstörningarna som uppstår vid arbeten på vägar och gator. Sådana 
former har utvecklats i USA och Storbritannien (så kallade "Time Cost"- respektive "Lane 
RentaT-kontrakt). Idén bakom dessa är att genom ekonomiska incitament få entreprenören 
att minska på de störningar på trafiken som ombyggnad, underhåll och drift av gator och vä
gar normalt medför. För högtrafikerade vägar kan det vara av intresse att införliva dessa er
sättningsformer i funktionsentreprenaderna. 

Konventionella totalentreprenader (där funktionskrav ibland ingår) behandlas ej i detta av
snitt. Totalentreprenader för drift- och underhåll av vägar och gator beskrivs i rapporten 
"Funktionsentreprenad för drift och underhåll av vägar och gator". (Olsson, 1992). 

4.5.1 Byggande 

I Sverige har till dags dato ( maj 1993) ett tiotal vägbyggnadsobjekt upphandlats på funk
tionsentreprenad. 

De tre första objekten var av mindre omfattning och avsåg ombyggnad (ca 1.8 mkr) av en 
grusväg, ombyggnad (ca 5 Mkr) av en belagd väg samt nybyggnad (ca 1.9 Mkr) av en grus
väg i fjällterräng. 

Den fjärde entreprenaden, som upphandlades under 1992, rör sig om ett relativt stort objekt 
(ca 400 mkr) nämligen nybyggnad av 18 km motorväg på sträckan Norrköping-Nyköping. 

Vägverket har sedan dess upphandlat ytterligare flera stora objekt bl a nybyggnad av 13 km 
väg på sträckan Gimo-Harg, byggande av ca 14.5 km motorväg på sträckan Arboga - Köping 
och ombyggnad av ca 26 km av E 4: an söder om Gävle från motortrafikled till mo
torvägsstandard. 

Tre mindre vägar 

Ombyggnad av 5 km av väg E 245, belägen i Östergötlands län, upphandlades år 1984 på 
funktionsentreprenad. I åtagandet ingick ett funktionsansvar under en 7 årsperiod. 

I entreprenörens åtagande ingick förutom en stor del av projekteringen också underhållet 
under garantiperioden. Dessutom ålades entreprenören att "överta" den geotekniska utred
ningen dvs ta på sig risken för vad felaktigheter i utredningen kan medföra för vägens funk
tion. 
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Funktionskrav (Grennberg, 1989) ställdes i form av geometriska krav på linjeföringen, kör-
utrymmet (3,5 m bredd och f r i höjd 4.6 m), tvärfallet, släntlutningarna och breddökningarna i 
kurvor. Funktionskrav formulerades också för ojämnheter på vägytan och i slänter. 

För mätning anvisades preciserade mätmetoder (bl a 5 m rätskiva för ojämnheter i körbanans 
längdled). 

För vägmärken och vägräcken användes konventionella krav genom att hänvisa till Vägver
kets normer. 

Beställarens kvalitetsuppföljning bestod av funktionskontroller under garantiperioden och 
protokollförda övertagandebesiktningar (vid byggtidens och vid garantitidens slut). 

Både beställaren och entreprenören ansåg att det varit en fördel med entreprenörens möjlighet 
att utarbeta egna tekniska lösningar. 

Entreprenören angav dock tvivel om man i framtida upphandlingar uppnår lägsta kostnad på 
sikt genom att låta entreprenören "ta över" grundundersökningen. 

Ombyggnad av väg 713 (mellan Vena och Väderum) på en sträcka av 8 km (i Kalmar län) 
genomfördes på funktionsentreprenad under åren 1985-86. Funktionskrav och mätmetoder 
var i princip likartade med de som användes för ombyggnad av väg 245. Garantitiden var 7 
år. Under sommaren 1986 belades vägsträckan med ytbeläggning av typen Y l G. Detta ingav 
beställaren farhågor om huruvida funktionen kunde upprätthållas under 7 år. Vid slutgaranti
besiktningen, som genomfördes under hösten 1993, visade sig emellertid vägen vara i t i l l
fredsställande skick. 

Kostnaderna för ändringar och tillägg under entreprenad- eller garantitiden förekom ej vilket 
är anmärkningsvärt för vägentreprenader. 

Ett renodlat nyinvesteringsobjekt avseende byggande av en 10 km lång fjällväg (i Väster
bottens län) upphandlades av Vägverket på funktionsentreprenad under 1990.1 åtagandet 
ingick projektering, byggande och underhåll. Underhållet under en 5-årig garantiperiod om
fattar alla erforderliga åtgärder för att upprätthålla krävd funktion. 

Funktionskrav och mätmetoder var i princip identiska med dem som användes för ombyggnad 
av väg E 245. 

Vid övertagandebesiktningen efter nybyggnadsskedet blev entreprenaden godkänd vad gäller 
byggandet. I samband med besiktningen förklarade sig entreprenören mycket nöjd med de 
kreativa möjligheter som entreprenadformen gav. 

Motorväg genom Kolmården 

Den första funktionsupphandlingen av större ekonomisk omfattning (ca 400 mkr) genom
fördes under 1992 för 18 km ny motorväg på sträckan Norfköping - Nyköping. Den blivande 
vägen skall ges motorvägsstandard. Beställare är Vägverket och entreprenör är Skanska i 
samarbete med Vägverkets produktionsdivision. 
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I entreprenaden ingår projektering och byggande samt underhåll och åretruntdrift under en 7-
årsperiod. Byggskedet forceras så att byggandet beräknas vara slutfört inom 2 år istället för 4 
år vid konventionellt genomförande. 

Funktionskrav ställs på slitlager, slänter och släntbeklädnader. I övrigt ställs konventionella 
krav. 

Ny väg mellan Gimo - Harg 

12 km ny väg med bredden 9 m på sträckan Gimo - Harg i Upplands län har nyligen varit ute 
på öppen anbudsräkning. Som entreprenör antogs Skanska. 

Entreprenadformen (Vägverket, 1992 c) anges som totalentreprenad med funktionskrav och i 
åtagandet ingår projektering, byggande och underhåll. Funktionsgarantin avser en 7-årspe-
riod. 

Funktionskrav ställs på vägytan och slänterna. Dessa krav relateras till Vägverkets Regler för 
Drift och Underhåll (RUD, 1990). Av RUD framgår toleranser för ojämnheter i tvär- och 
längdled samt vilka mätmetoder som skall användas. Kraven i RUD bygger på en statistisk 
ansats. 

För tre näraliggande fastigheter ställs krav på maximalt tillåten bullernivå. 

För övriga delar av den blivande vägen ställs konventionella tekniska krav. 

Ett avsteg från funktionsentreprenadens idé är att en viss angiven teknisk lösning krävs för 
underhållet om spårdjupet överstiger 17.1 mm på 30% av den totala ytan (se fallstudien). 
Under garantiperioden ingår bl a beläggningsunderhåll, skötsel av vägmarkeringar och klipp
ning av gräs i entreprenörens åliggande. Krav på åtgärdstider framställs icke. 

(Funktionsentreprenaderna avseende de 2 grusvägarna och ny väg på sträckan Gimo-Harg 
ingår i fallstudierna och detaljredovisas därför i resultatkapitlet (kap 5). 

4.5.2 Underhåll 

Funktionskrav för vägars och gators slitlager har provats både nationellt och internationellt 
sedan många år. 

Svenska försök 

Vårgårda 

Den första funktionsentreprenaden som genomfördes i Sverige (Grennberg och Grönwall, 
1986) omfattade underhållsbeläggning av en liten delsträcka (1.5 km) av E 3 i Göteborgsre
gionen, Vårgårda. Beläggningen påfördes under 1981 och funktionsgarantiperioden sattes till 
5 o 

ar. 
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Funktionskrav användes för vägytan i form av maximalt tillåtna värden på ojämnheter i längd-
och tvärled samt ett minsta värde på körkomfort och friktion. 

Till varje funktionskrav kopplades en viss angiven mätmetod. För ojämnheter i längdled an
gavs mätredskapen 5 m rätskiva och SAAB RST (föregångaren till Laser RST. För friktions-
mätningen användes mätvagn B V 11. 

Entreprenören (Skanska) valde med utgångspunkt från funktionskraven en dränerande be
läggning. 

Beställarens kvalitetskontroller skedde dels vid en övertagandebesiktning och dels som årliga 
funktionskontroller. 

Funktionskraven innehölls väl både under garantiperioden och vid dess slut. Entreprenörens 
åtgärder inskränkte sig till försegling av några öppna skarvar samt ett fåtal mindre reparatio
ner av sprickor. 

Entreprenören uttalade sig i positiva ordalag om funktionsentreprenaden som ett incitament 
för utveckling av entreprenörernas kreativitet. Samtidigt påpekades att risker fanns att bestäl
lare sätter funktionskraven så högt att den nya entreprenadformen kommer i ett ogynnsamt 
läge i förhållande till de traditionella. 

Kungens kurva 

Under 1985 gjordes ett försök att i konkurrens upphandla (Grennberg, 1989) en underhålls-
beläggning av en högtrafikerad sträcka längs E 4-an i Stockholmsregionen vid Kungens 
kurva. Samtliga anbud förkastades eftersom de ansågs för höga. 

E 6 i Halland 

Under 1987 utfördes 2 underhållsbeläggningar på funktionsentreprenad i Hallands län. Objek
ten avsåg (Werner, 1987) beläggningsarbeten på väg E 6 (6.3 km). Beställare var Vägverket 
och entreprenör NCC. 

Funktionskrav ställdes på den färdiga vägytan i princip enligt den modell som användes för E 
3 vid Vårgårda. Funktionstoleranser användes bl a för jämnhet, spårdjup, tvärfall och friktion. 
Garantitiden sattes till 5 år. Upphandlingen genomfördes som förhandlingsupphandling. 

Entreprenören föreslog, med utgångspunkt från funktionskraven, att slitlagret skulle utföras 
som 80-85 VIACOTOP med 55% kvartsit. För justering valdes MAB 12 TÖ. 

För garantiperioden (5 år) formulerades mer preciserade krav på entreprenörens insatser än 
de som användes för E 3 i Vårgårda. Bland annat krävdes att om mer än 30% av objektets 
längd inte uppfyller något av funktionskraven så åtgärdas hela sträckan. Dessutom angavs att 
om krackeleringar, släppor, potthål eller sprickor uppstår på mer än 10% av ytan åtgärdas 

•hela ytan (undantaget oskadade delsträckor om 200 m). För potthål och släppor samt sprickor 
föreskrevs åtgärdstider (3 dygn respektive 2 veckor). Entreprenaden avlämnadebesiktigades 
under 1992. 
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Bodenvägen 

1992 upphandlade Vägverket en ny beläggning för ca 1 mil av vägen mellan Luleå och Boden 
avNCC. 

Funktionskraven överensstämmer med de som återfinns i RUD (Regler för Underhåll och 
Drift). Skillnaden jämfört med de objekt som tidigare upphandlats är att en statistisk ansats 
används enligt följande utdrag gällande spårdjup. "Medelvärdet på 90% av antalet 20 m-
sträckor skall understiga 10.2 mm". 

En annan skillnad är att bonus och viten införts för över- respektive underkvalitet. För spår-
djupskraven används nedanstående bonusvarden. 

Tabell 4.15 Bonusregler för asfaltbeläggning. (Källa: Vägverket, 1992 a) 

Spårdjup 
(mm) 

Bonus 
(kr/m 2) 

8.2- 9.2 5 
7.2-8.2 10 
6.2 - 7.2 15 

Entreprenören drabbas av viten om spårdjupet överstiger 11.2 mm dvs en frizon för spår-
djupsslitage har lagts mellan 9.2 och 11.2 mm. Garantiperioden är 5 år. Upphandlingen 
skedde i konkurrens och 5 anbudsgivare lämnade totalt 17 alternativa prissatta tekniska lös
ningar. 

Beställarens kvalitetsuppföljning kommer att tillgå i princip enligt Vårgårdamodellen. 

Norska försök 

I Norge har funktionsentreprenad provats för en underhållsbeläggning i närheten av Oslo. 
Entreprenaden (Skoglund, 1989) omfattade 1 km betongväg längs E 68. Beställarens (Statens 
Vegvésen) krav var att entreprenören mot ett fast pris skulle garantera ett visst motstånd mot 
slitage p g a dubbdäcksanvändningen. Garantitiden sattes till 2 år. Om kravet på tillåtet spår
djup inte kunde hållas skulle detta medföra avdrag på anbudssumman respektive tillägg om 
överkvalitet levererades. Entreprenören (Franzefoss Bruk A.S.) valde en teknisk lösning inne
bärande ett slitlager som innehåller speciella tillsatser avsedda att öka slitstyrkan. 

Försök i USA 

I en omfattande undersökning (Bower - Donelly, 1991) av kontraktsformer i USA redovisas 
13 pågående entreprenader (byggande och underhåll) av typen "end result specifications". 

Följande citat ur rapporten "There is an indication that many states prefer to avoid direct spe
cifications on the construction process and are slowly working towards specifications that 
adress the final product" indikerar intresse för entreprenadformer med funktionskrav på slut
produkten. 

I Texas har ett utvecklingsprojekt med syfte att ta fram "smothness specifications for flexible 
and rigid pavements" genomförts. I projektet ingick (Claros et. al., 1992) att ta fram förslag 
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på funktionskrav och mätmetoder samt tillämpa dessa på nylagda beläggningar för att erhålla 
underlag för bättre kravspecifikationer. 

Jämnhetskraven formulerades som ett profilindex kopplat till en viss mätmetod (California 
profilograph) med bonus för överkvalitet och vite för underkvalitet. Enligt författarna kan 
underhållsbeläggningarna göras jämnare än normalt om funktionskrav av denna typ används 
för entreprenader. 

Försöket i Texas påminner om de svenska funktionsentreprenaderna men ambitionen i Texas-
försöket verkade i första hand vara att öka jämnheten för ett nylagt slitlager. 

I de amerikanska försöken med "end result specifications" ingick ej underhållsinsatser under 
garantitiden varför de definitionsmässigt är att hänföra till totalentreprenader med funktions
krav. 

Denna typ av totalentreprenader används sedan mitten av 80-talet av flera (Olsson, 1992) 
kommuner i Stockholmsregionen. I Vaxholms kommun har drift och underhåll av gator och 
vägar lagts ut på entreprenad. I Täby, Stockholms och Göteborgs kommuner bedrivs delar av 
gatuskötseln som totalentreprenader med funktionskrav på trafikutrymmena. 

(De svenska försöken, med undantag avE6i Halland införlivades i fallstudierna och de-
taljredovisas därför i resultatkapitlet.) 

4.5.3 Drift 

H å b o 

Ett första försök att upphandla drift med stöd av funktionskrav gjordes 1987 for 6.7 mil vägar 
inom Håbo kommun i Upplands län. Funktionskrav (Vägverket, 1988 a) användes bland annat 
for grusvägsunderhället och halkbekämpningen. 

Upphandlingen skedde i konkurrens med begäran om fast pris per säsong for samtliga drift
aktiviteter. Prisnivån på de 3 anbud som inkom var så hög att samtliga anbud förkastades och 
Vägverket påtog sig uppdraget med egna resurser. 

Utvärderingen av försöket resulterade i bl a följande förklaringar (från anbudsgivarna) an
gående av den höga prisnivån: 

• Liten erfarenhet av driftarbeten. 

• Arbetenas väderleksberoende karaktär försvårar kalkylen (riskbedömning). 

• Det krävs god lokalkännedom av arbetsledningen för rationell drift. 

Onsala 

Under 1992 upphandlade Vägverket driften av ca 24 mil vägar belägna på Onsalahalvön i 
Göteborgsregionen. 
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Funktionskrav ställs på vägutrymmet och entreprenaden omfattar vinterdrift, beläggningsre
parationer, slätter och siktröjning samt skötsel av vägmärken, skyltar m m. Entreprenadtiden 
är 3 år. Upphandlingen skedde i konkurrens och 6 företag inkom med anbud. Som entrep
renör antogs Kullenbergs AB. 

(Försöken medfunktionsupphandling i Håbo och Onsala ingår båda i fallstudierna och 
detaljredovisas därför i resultatkapitlet). 

4.5.4 Hänsyn till trafikanttidkostnader 

Aktiviteter i form av nybyggande, ombyggnad, underhåll och drift på ett vägnät påverkar 
trafikantkostnaderna på flera sätt. Bland annat kan förseningar och ökade bränslekostnader bli 
följden. Den tid som entreprenören tar i anspråk för utförandet har således en viss inverkan på 
funktionen för trafikanterna. Dessutom påverkas beställarens administrativa kostnader 
eftersom personal är engagerad för kontakter med entreprenören samt uppföljning av eko
nomi- och kvalitetsaspekter. 

I USA och UK pågår försök att i anbudsvärderingen och/eller under entreprenadtiden väga in 
trafikantkostnaderna. 

Vid så kallade A+B-upphandling infordras dels pris (A) och dels utförandetid (B). I förfråg
ningsunderlaget har den dagliga trafikantkostnaden, beräknad av beställaren, uppgivits. Föl
jande exempel kan illustrera förfarandet: 

Tabell 4.16 Anbudsvärdering vid A + B upphandling. (Källa: Herbsman & Ellis, 1991). 

Calender 
Days 
Road Road User 
Closure/ Cost at Grand Total 

Total of Contract $5 000/ for Bid 
Bidder Bid Items Time Calender Day Comparison 

(C) (T) (R) (C T ) 

A $3 734 211.22 200 $ 1 000 000.00 $4 734 211.22 
B 4 250 125.11 180 900 000.00 5 150 125.11 
C 3 689 100.28 220 1 100 000.00 4 789 100.28 
D 3 882 781.75 150 750 000.00 4 632 781.75* 

* Lowest combined bidder cost 

Anbudsgivare D har det förmånligaste anbudet med hänsyn till anbudspris och trafikantkost
nader. 

Beräkningen av trafikantkostnaderna kan variera mellan beställarna beroende på om endast 
direkta (bränsle, försening m m) eller också indirekta kostnader inkluderats. Storleksord
ningen för trafikantkostnader per dag i USA uppges ligga kring 5000-10000 dollar beroende 
på trafikmängder m m. Resultatet av A+B-upphandlingar uppges vara att entreprenadtiderna 
förkortas avsevärt. 



66 

Vid A+B-upphandling bedrivs själva entreprenaden precis som vanligt (general- eller delad 
entreprenad och betalning enligt mängdkontrakt) utom beträffande själva anbudsvärderingen. 

Vad händer om entreprenören försenas och därmed förorsakar högre trafikantkostnader än 
enligt avtalet? Vanligen drabbas entreprenören av ett avdrag på entreprenadsumman motsva
rande trafikantkostnaden för försenad tid. I några fall, som behandlats i amerikanska 
domstolar, har beställaren förlorat dvs ej kunnat realisera sådana avdrag. Detta kan medföra 
risker för att "för kort tid" anges i anbudsstadiet för att få uppdraget. Enligt Herbsman & Ellis 
diskuteras andra typer av vitesklausuler för att säkerställa principerna i A+B-upphandlingar. 

A+B-upphandling kombinerad med incitament för tidsforcering under utförandeskedet har 
enligt Christiansen (1986) resulterat i halveringar av "normala" entreprenadtider. Incitamentet 
har i dessa fall varit uppbyggt så att entreprenören erhållit beräknad trafikantkostnad per dygn 
som bonus för varje dygn som tiden forcerats (upp till ett angivet maximalt antal dygn). 

Vad kostar A+B-upphandling samt incitament för tidsforcering beställaren och under vilka 
omständigheter är det lämpligt att välja dessa ersättningsformer? (Det är här fråga om ersätt
nings- snarare än entreprenadformer). 

Enligt Christiansen (1986) blir entreprenörens kostnader vid jämförelse med konventionell 
upphandling 15-20% högre. En del av detta får beställaren betala i form av högre anbud. Be
ställaren får också stå för en merkostnad på ca 5% i de fall forceringsincitament används som 
komplement till A+B-upphandling. Enligt Gendell (1987) bör denna typ av upphandlingar an
vändas när: 

• Signifikanta trafikantkostnader kan sparas in. 

• Kontinuerligt höga trafikvolymer inte utan vidare kan omdirigeras. 

• Projekttiden kan reduceras väsentligt. 

• Uppdraget är väldefinierat (eftersom ändrings- och tilläggsarbeten skapar svårigheter att 
följa kontraktet). 

Som risker i sammanhanget anger Gendell att kvaliteten på utförandet kan äventyras och att 
en styrning mot arbete nattetid kan medföra problem för närboende med oljud och ljus från 
maskinerna. 

Även i Storbritannien (Srinivasan & Harris, 1991) har liknande ersättningsformer provats 
under samlingsnamnet "rental contracting" (fritt översatt: kontrakt med hyresavgifter för 
körutrymmen där arbeten pågår). 

Två i princip skilda angreppssätt redovisas. Dels A+B-upphandlingar av samma typ som an
vänds i USA och dels en modell där entreprenören betalar hyra för varje dag som han tar ett 
körutrymme eller körfält i anspråk för arbeten. 

För A+B-upphandlingar uppger författarna att trafikantkostnadsavgifter på över 5000 pund 
per arbetsskift är nödvändiga för att få entreprenörerna att ändra sina normala arbetsmetoder. 
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Metoden att låta entreprenören betala hyra för körutrymmet medför att anbudsgivarna i sina 
anbudssummor skall väga in hyreskostnaden för att få tillgång till körutrymmet (för arbeten). 
Varje månad drar beställaren av hyran från de fakturerade arbetena. 

Vilka andra sätt kan beställarna använda för att få entreprenörerna att korta ned den arbetstid 
som innebär direkta störningar i trafiken? 

I USA (Christiansen, 1986) har bland annat följande sätt provats: 

• Betalningen per månad hålls inne så länge entreprenören ligger efter i tidplanen (Texas). 

• Diskvalificering från anbudstävlingar för övriga projekt så länge entreprenören ligger efter 
i tidplan (Lousiana). 

• Åläggande att sätta in 2-skift vid viss storlek på förseningen (California). 
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5 RESULTAT 

5.1 Funktionsentreprenader (fallstudier) 

Nybyggnadsentreprenaderna införlivades i studierna därför att flera principfrågor (vid utform
ning av entreprenadkontrakt) är gemensamma vid byggande, underhåll och drift av vägar. 
Kraven på slutprodukten i form av funktionskrav på vägytan är en sådan gemensam fråga, en 
annan är ansvarfördelningen mellan parterna. 

Huvudfrågan är; hur bör förfrågningsunderlaget utformas när byggande, underhåll och drift 
av vägar upphandlas på funktionsentreprenad (från beställarens synpunkt)? 

Delfrågor 

• Vem är beställare? 
• Var är objektet beläget och vilken våglängd ingår? 
• Hur lång är funktionsgarantin? 
• Vilka är förfrågningsunderlagets huvuddelar? 
• Vilka funktionskrav och mätmetoder ingår? 
• Används bonus och/eller viten och i så fall hur är dessa konstruerade? 
• Vilka ersättningsformer användes? 
• Vilken upphandlingsform användes? 
• Hur stor var spridningen mellan anbuden? 
• Vem erhöll uppdraget? 
• Hur tillgår beställarens kvalitetsuppföljning? 
• Vilken funktionsnivå uppmättes under garantitiden? 
• Vilka åtgärder vidtog entreprenören under garantitiden? 
• Vilka möjligheter respektive problem har parterna noterat? 

Diskussion och slutsatser angående huvudfrågan redovisas i kapitel 6 (Diskussion) och 
kapitel 7 (Rekommendationer). 

Delfrågorna om "vilka möjligheter och problem parterna noterat" och "hur stor spridningen 
var mellan anbuden" (i jämförelse med utförandeentreprenader)" sammanfattas och diskuteras 
i direkt anslutning till följande redovisning av fallstudierna. 

5.1.1 Byggande 

Ombyggnad av väg E 245 

Objektet är beläget i Östergötland och avsåg ombyggnad av en 6.2 km lång grusväg där bl a 
förbättringar av plan och profillägen ingick i åtagandet. 

Förfrågningsunderlagets bestod (Grennberg, 1989) av kartmaterial, beskrivning av den 
befintliga vägen, geoteknisk undersökning, funktionsbeskrivning och administrativa före
skrifter ABT 74 och AB 72.1 beskrivningen av den befintliga vägen ingick väghållarens 
erfarenheter av tjälproblem, svallis, erosion m m. I det geotekniska utlåtandet ingick rekom-



69 

mendationer från konsulten att bland annat höja vägytan ungefär 0.5 m på en sträcka av 200 
m samt fördjupa diken på ett annat avsnitt (längd 500 m) 

I entreprenörens åtagande ingick underhållet under garantiperioden (7 år). I underhållet ingick 
allt som erfordras för att hålla krävd funktion. 

Driften under garantitiden svarade beställaren för och där ingick bl a 

• grusning, max 1 gång/år med ca 20 rn^/km 
• dammbindning, 1 gång/år med ca 0.5 t/km 
• hyvling, 2 ggr/år 
• sladdning, 7 ggr/år 
• klippning av gräs i vägslänter, siktröjning 
• vinterväghållning 

• reparationer av skador förorsakade av tung trafik under tjällossningsperioden 

Funktionskraven för den ombyggda vägen bestod bl a av geometriska krav på följande: 

• Linjeforingen (horisontalradie minst 75 m, vertikalradie minst 500 m) maximerade lut
ningar 10-11% på vissa avsnitt, krav på mötes- och stoppsikt m m). Ett huvudalternativ 
(för ombyggd våglinje) redovisades i forfrågningsunderlaget med möjlighet för entrep
renören att ändra linjeforingen om funktionskraven innehölls och markfrågorna (ägande
förhållanden) så tillät. I handlingarna redovisades också den terrängkorridor som stod till 
förfogande för alternativa linjeroringar. 

• Tvärsektionen (körbanebredd 3.5 m, tvärfall minst 3%, släntlutningar, breddökningar i 
kurvor, f r i höjd m m). 

• Väganslutningar. 

• Mötesplatser 

• Ojämnheter i längdled (max 50 mm för enstaka och 100 mm ackumulerat på 10 m sträck-
or). 

De mätmetoder som användes var bl a 

• 3 m rätskiva för körbanomas tvärfall och släntlutningar (maximalt tillåten avvikelse 1 res
pektive 5%). 

• 5 m rätskiva för enstaka ojämnheter i längdled. 

• Avvägningsinstrument för ackumulerade ojämnheter i längdled. 

• Upprepade driftåtgärder som inte ger förväntade resultat "om man mellan tre på varandra 
följande sladdningar konstaterar avvikelser i jämnheter på samma ställe ska underhållsåt
gärder vidtagas". 

• Okulärbesiktning av awattningsförmåga (..."utformas så att rensning ej erfordras mer än 2 
ggr under garantitiden och så att uppdämningar eller svallis inte förekommer..."). 
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För informationsskyltar och vägräcken kunde (av förståeliga skäl) mätbara funktionskrav ej 
formuleras. För dessa anordningar gjordes hänvisning till gällande regler hos Trafiksäkerhets
verket och Vägverket. 

En jämförelse med utförandeentreprenad (mängdkontrakt) som är det normala vid upphand
ling av om- och nybyggande av vägar ger följande skillnader: 

• Mängdförteckning fanns ej med. 

• Tvärsektioner längs vägsträckningen fanns ej med. 

• Normalsektion saknades (utformad som funktionskrav). 

• Entreprenören fick "överta" den geotekniska undersökningen. Detta innebar att ansvaret 
för följder på grund av fel i det geotekniska utlåtandet lades över på entreprenören. 

• Linjeforingen var ej helt fastlåst utan möjligheten att utarbeta innovativa varianter lämna
des öppen. 

• Funktionsgaranti under 7 års tid ( t o m hösten -92 ingick, dvs i entreprenörens åtagande 
ingick underhåll (ej drift) under 7-årsperioden. 

• Fast pris på ombyggnad och underhåll. 

Upphandlingen skedde i konkurrens på så sätt att ett 10-tal företag tillfrågades och ombads 
lämna anbud. Samtliga anbudsgivare avkrävdes anbud på huvudalternativet (med avseende på 
linjeforingen). Motivet var att få jämförbara anbud. Vid anbudstidens utgång hade 7 st anbud 
kommit beställaren tillhanda (varav 6 st avsåg huvudalternativet). Anbuden låg i intervallet 
1.76 mkr - 2.92 mkr (1.76, 1.8, 1.99, 2.23, 2.90, 2.92 mkr). Medelanbudet (summan av an
buden dividerat med antalet) var 2.27 mkr. Ett mått på anbudens spridning är halva skillnaden 

2 ĉ 2 i 76 
mellan högsta och lägsta anbud dividerat med medelvärdet som i detta fall blir — '•— ~ 

2^2.27 
0.26 eller 26%. Om de högsta och lägsta anbuden utesluts resulterar motsvarande beräkning i 
25%. Detta är en relativt hög spridning i jämförelse med anbudsspridningar på ca 11% vid 
byggande av vägar på generalentreprenad (se bilaga 1) Som entreprenör antogs Vägmaskiner 
AB i Norrköping. 

Beställarens (Vägverket i Linköping) kvalitetsuppföljning bestod av övertagandebesiktning 
(1988.11.11) när byggandet var klart. 

Funktionskontroller under garantitiden (7 år t o m 1992) genomfördes vid 5 tillfällen (1986, 
1988, 1989, 1990 och 1991). Slutgarantibesiktning gjordes vid garantitidens slut (1992). 

Vid funktionskontrollerna noterades bl a följande fel: 

• bankslänterna på en delsträcka var för branta (upptäcktes under garantitiden). Två åt
gärdsalternativ angavs. "Antingen ska entreprenören lägga ut mer massor i slänterna 
...eller så ska entreprenören kreditera beställaren ett belopp motsvarande den lägre funk
tionen". 
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• att vissa slänter och diken var vattenmättade. Entreprenören lade under garantitiden om 
några trummor för att förbättra avrinningen 

• att lernackar förekom lokalt i körbanan 

• att vägen överspolades på ett avsnitt efter ett kraftigt regn och därvid drabbades av ska
dor. 

Entreprenörens kostnader för underhåll under garantitiden uppskattas till 0.05 mkr. 

Hur utföll beställarens kostnadsstyrning? Endast 50 kkr (ca 3% av anbudssumman) för änd
ringar och tillägg tillkom under byggskedet. Kostnadsökningen föranleddes av att beställaren 
under byggskedet krävde ökad standard (i jämförelse med förfrågningsunderlaget) för ett kort 
avsnitt där linjeforingen förbättrades. De låga kostnaderna för ändringar och tillägg är an
märkningsvärda eftersom extrakostnader i storleksordningen 15-20% är normalt vid upphand
ling av vägbyggen (se bilaga 2). Denna positiva effekt för beställaren berodde på att en tydlig 
ansvarsgräns dragits mellan beställare och entreprenör. 

Byggherren (vägsamfälligheten) och beställarens (Vägverket) synpunkter på entreprenaden 
var bl a 

• att avsaknaden av tilläggsdebiteringar var mycket tillfredsställande 

• att entreprenörens kunnande tas till vara. Bland annat kunde bättre lösningar utarbetas 
med hänsyn till förhållandena på platsen. 

Entreprenören lämnade bl a följande synpunkter: 

• De kreativa möjligheterna att utarbeta egna tekniska lösningar upplevdes som mycket sti
mulerande. 

• Kontakterna med beställaren och byggherren flöt anmärkningsvärt bra. 

• Beställarens bedömningsgrunder i anbudsstadiet upplevdes som en osäkerhetsfaktor. Av 
den anledningen offererades inte kvalitetshöjande förslag som medförde högre anbud. 
Man avstod till och med från att offerera förslag som skulle medfört relativt stora funk
tionsförbättringar till låg kostnad! 

• Det kan bli så att spelare/chanstagare gynnas vid funktionsentreprenader. Det kan diskute
ras om man i det långa perspektivet verkligen uppnår lägsta totala kostnad genom att 
lägga hela ansvaret för bedömningen av förutsättningarna typ grundundersökning, berg
mängder etc på entreprenören. En god avvägning mellan vad som ska stå i förfrågnings
underlaget och garanteras av beställaren och vad som ska bedömas av entreprenören 
måste göras. Då entreprenören står ensam ansvarig för allt som händer under garantitiden 
kan detta tänkas hämma hans villighet att prova nya enkla lösningar. V i anar att någon 
lämplig fördelning av vinst och förlust måste göras om prov med radikala nykonstruktio
ner ska komma till stånd. Om inte detta görs tror vi inte att man kan förvänta sig någon 
kreativitetsexplosion, i varje fall inte hos de mindre entreprenörerna (Citat s 58) 

Grennberg och Grönwall som svarade för analys av entreprenaden har i sin rapport (1989, 
s 59) lämnat bl a följande förslag till förbättringar: 
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• "Beställarna bör ge anbudsgivarna stora friheter att komma med egna alternativ. Alla möj
ligheter till att i arbetsplanerna skapa utrymme i terrängkorridorer bör tillvaratas .... 

• Relativt väl genomarbetade grundundersökningar bör biläggas förfrågningsunderlaget så 
att riskpåläggen inte blir onödigt höga hos entreprenörerna. 

• Tekniken vid övertagande- och slutgarantibesiktningar bör utvecklas så att man får klara 
bevis för att funktionskraven är uppfyllda." 

Ny väg till Virisen 

Ett renodlat nyinvesteringsobjekt (Vägverket, 1989) avseende en fjällväg med grusslitlager i 
Västerbotten upphandlades på funktionsentreprenad under 1990. Den blivande vägens längd 
är ca 10 km. I entreprenörens åtagande ingår förutom detaljprojekteringen och byggandet 
också underhållet under garantitiden (5 år). 

Förfrågningsunderlaget bestod av 

• Allmänna bestämmelser ABT 74 och AB 72 
• Administrativa föreskrifter 
• Kartor (2 st) där vägens sträckning i plan ritats in 
• Profilritning som enligt funktionsbeskrivningen får ses som en rekommendation 
• Funktionskraven har formulerats i princip på samma sätt som för ombyggnadsobjektet 

(beskrivet som första fallstudie) 
• Särskilda tekniska beskrivningar 
• Utsättningsdata 
• Beställarens programförslag 
• Övriga handlingar 

- TSV "Regler om utmärkning av vägarbeten" (TSVFS 1984:15) 
- Handboken "Utmärkning vid vägarbeten" (TSV 1984) 
- Anvisningar för projektering av enskilda vägar (DP 106) 

Någon geoteknisk utredning bifogades ej men anbudsgivarna uppmanades att "ta reda på be
fintliga förhållanden". 

Underhållet under garantitiden omfattar åtgärder som inte räknas till driften och krävs för att 
upprätthålla krävd funktionsnivå. (Underhållsaktiviteterna är således ej specificerade - förfat
tarens anmärkning). 

Beställaren svarar för driften under garantitiden. Driften innefattar följande aktiviteter (enligt 
AF-beskrivning) 

- grusning, 1 ggr/år med ca 10 m^/km 
- grushyvling 2 ggr/år 
- gräsklippning och siktröjning 
- reparationer av skador på grund av tung trafik 

I funktionsbeskrivningen lämnas dels geometriska krav på vägens utformning och dels tillåtna 
avvikelser från dessa under garantiperioden. I princip är kraven av samma typ som de som an
vändes för ombyggnad av väg 245. 
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Utdrag ur geometriska krav 

"Körbanebredd: enfältig 3.5 m bred med lokala breddningar". 

"Fri höjd > 4.6 m ... starkströmsledningar >6m." 

"Funderfritt i sida: Föremål 0.2 m över mark ska vara > 0.5 m från körbanekant" 

"Mötesplatser: Inbördes avstånd ~ 200 m. Körbanebredd 6.0 m. Längd 25 m." 

"Körbanan utförs med ett tvärfall > 3%. Kan utföras bomberad eller med ensidig lutning" 

Geometriska krav ställdes också på mötessikt, horisontal- och vertikalradier, vertikallutningar 
och skevning. Lutningsförhållanden som medför att räcken krävs beskrivs också. 

Toleranser för ftinktionskrav och mätmetoder angavs. I nedanstående tabell jämförs kraven 
med de som användes för ombyggnad av väg 245. 

Kraven för ombyggnad av väg 245 anges inom parentes. 

Tabell 5.1 Jämförelse av funktionskrav och mätmetoder för två grusvägar. 

Funktionsmått Funktionskrav 
(toleranser) 

Mätmetoder 

Tvärfall skevning Max 1% (1) 3 m (3) rätskiva 

Jämnhet 
• längdled 

80 mm (100) på 10 m längd 
40 mm (50) på 5 m längd 
20 mm (20) serieojämnheter 
(5 m längd) 

Avvägningsinstrument 
5 m (5) rätskiva 
5 m (5) rätskiva 

• slänter ± 100 mm (5%) 
Uppstickande stenar tillåts ej 
(samma krav som för väg 245). 
Erosion, urspolning och ras 
som sträcker sig upp till väg
kanten åtgärdas inom 2 veckor 

1 m(l ) rätskiva 

Awattning Uppdämning, svallis får ej före
komma (samma krav som för 
väg 245) 

För bägge entreprenaderna gäller att om kraven enligt ovan ej uppfylls krävs underhållsåtgär
der normalt inom 2 veckor såvida inte barmarksperioden måste inväntas (gäller exempelvis 
ombyggnad för att förhindra svallisbildningar). 

Jämförelsen av funktionskraven visar att en viss skärpning av nivån infördes för Virisen. Detta 
gäller bl a toleranser för ojämnheter i längdled och den verbala beskrivningen av vad som 
tolereras beträffande skador på grund av erosion. 

Ersättningsformen är fast pris utan indexreglering. Betalningsplan infordrades tillsammans 
med anbudet för att väga in ränteeffekter i anbudsvärderingen. 
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Upphandlingen skedde i konkurrens och 6 st anbud med följande anbudssummor (Mkr) in
lämnades: 1.89, 2.96, 3.12, 3.29, 3.75, 4.20. Beräkning av medelvärdet ger 3.2 Mkr. 

Anbudens spridning beräknad som halva skillnaden mellan högsta och lägsta anbud dividerat 

4 20 — 189 
med medelvärdet blir — '•— = 0.36 dvs 36%. Om det högsta och lägsta anbudet utesluts 

2x3.20 
^ 2 O,^ 

ur beräkningen fås istället — '•— = 0.12 dvs 12%. 
B 2x3.28 

Denna spridning ligger i samma nivå som en undersökning av 9 st traditionella vägentreprena-
der resulterade i (ca 11% - se bilaga 2). 

I åtagandet ingår en funktionsgaranti gällande för 5 år av användningstiden. Den innebär att 
avvikelser från funktionskraven skall åtgärdas snarast i form av underhåll dock senast 2 veck
or efter anmodan (från beställaren). I funktionsbeskrivningen finns undantagna arbeten (drift) 
uppräknade (exempelvis snöröjning och reparationer av skador på grund av tung trafik). 

I anbudsinfordran förutsattes fast pris inklusive funktionsgaranti. 

Enligt beställaren (Vägverket, 1992) blev anbudspriset (200 kr/m väg) osedvanligt lågt for att 
anlägga en helt ny väg av denna typ (med 3.5 m körbanebredd) i fjällterräng. 

Godkänd övertagandebesiktning genomfördes under hösten 1992 och objektet godkändes 
med några smärre anmärkningar. 

Ny väg mellan Gimo - Harg 

Entreprenaden avser byggande av väg 292 på sträckan Gimo - Harg i Upplands län. Den bli
vande vägen (Vägverket, 1992 c) får en längd av ca 12 km och en körbar bredd av 9 m. Som 
entreprenör har Skanska antagits for ett fast pris av 30 mkr. 

I ftinktionsentreprenaden ingår förutom detaljprojektering och byggande också underhållet i 7 
år. Byggtiden beräknas till ca 1 år. 

(I underhållet har författarna av förfrågningsunderlaget räknat in samtliga åtgärder för att 
upprätthålla funktionsnivån med undantag av vinterväghållning. Denna betydelse av begreppet 
underhåll överensstämmer inte med den definition som används i föreliggande avhandling.) 

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 

Allmänna bestämmelser ABT Ö 92 och AB 92 
Administrativa föreskrifter 
Normalsektion (utrymmen) 
Funktionsbeskrivning (för vägens överyta, slänter, diken m m) 
Tekniska beskrivningar (for de delar som ej kopplats till funktionskrav exempelvis for 
broarbeten) 
Förslag till dimensionering av trummor 
Grov massförteckning (baserad på arbetsplanens profillinje) 
Arbetsplan 
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I funktionsbeskrivningen lämnas inledningsvis uppgifter om förväntad trafikmängd (trafikklass 
5), dubbfrekvens (35%) och referenshastighet (90 km/h). 

Några av funktionskraven och mätmetoderna har förtecknats i nedanstående tabell 

Tabell 5.2 Funktionskrav för Gimo-Harg. 

Funktionsmått 

Tolerans Mätmetod 

Medelvärde Enskilt värde Utrustning Mästräcka 

Ojämnhet i tvärled 
Tvärfall 

Spårdjup 

Stödremsa 
i längdled 

Ojämnhet i längled 
Körbana 

Friktion 

Slänter 
Uppstickande 
hinder 
Gräs 

17 mm 

1% 

20 
10 mm 

<2.5 IRI 

Awägning/li-
bella 
Laser RST 
Laser RST 
Tumstock/rät
skiva 

Laser RST 

400 m 
20 m 

20 m 

0.5 

100 mm 

200 mm 

B V 1 1 20 m 
SAAB Friction 
tester 

Tumstock 

Okulärt 

Not. För 3 fastigheter ställs också krav på maximalt tillåten bullernivå (55 decibel utomhus 
och 30 inomhus). Av detta följer att bullerskydd måste anläggas med placering enligt planrit
ning. 

Konventionella tekniska krav (utförandekrav) ställs på bl a följande delar av anläggningen 

• Vägmärken och vägmärkesstolpar 
• Vägbelysning 
• Kantstolpar 
• Viltstängsel 
• Räcken 
• Grässådd 
• Vissa underhållsåtgärder är specificerade exempelvis krävs lådfräsning och 90 Hab616 på 

hela körfältsytan om spårdjupet är > 17.1 mm på 30% av den totala körytan. Kostnaderna 
för denna åtgärd delas lika mellan entreprenören och beställaren. (Detta är ett avsteg från 
funktionsentreprenadens grundidé och motiveras av att man vill säkerställa beläggningens 
kvalitet efter garantitidens slut. Av samma skäl anges i funktionsbeskrivningen att 
"justering av utfört slitlager får inte utföras under garantitiden utan beställarens medgivan
de"). 
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Under garantiperioden (7 år) ingår i princip det underhåll och den skötsel som erfordras för 
att hålla krävd funktionsnivå. Bland annat ingår gräsklippning av slänter, skötsel av vägmar
keringar och reparation av potthål och släppor i beläggningen. 
Dessutom ingår mer omfattande beläggningsunderhåll såsom justering av slitlager, fräsning 
och nya toppbeläggningar. 

Exakta åtgärdstider anges ej. För beläggningsskador krävs att släppor och potthål åtgärdas 
snarast efter upptäckt. Andra skador åtgärdas efter samråd med beställaren. 

Ersättningsformen är fast pris utan indexreglering. 

Upphandlingen skedde genom öppen anbudsinfordran (i konkurrens) och den slutgiltiga an
budsöppningen som förhandlingsupphandling. Följande anbud inkom (Mkr): 31.80, 38.39, 
41.68, 41.72, 48.40, 51.80, 53.70 och 62.01. Beräkning av medelvärdet ger 46.18 Mkr. 

Anbudens spridning beräknad som halva skillnaden mellan högsta och lägsta anbud dividerat 
med medelanbudet blir 0.33 dvs 33%. Om det lägsta och högsta anbuden utesluts ger motsva
rande beräkning 17% dvs en något förhöjd spridning i jämförelse med konventionella entrep
renader (11%). 

Beställarens uppföljning och styrning av kvaliteten är den punkt som föranlett direkta änd
ringar i de allmänna bestämmelserna för totalentreprenader. ABT Ö 92 gäller med bl a följan
de tillägg till kap 7 § 14 (utdrag ur den administrativa beskrivningen): 

"Vid funktionsentreprenad skall slutbesiktning ersättas av övertagandebesiktning....". 
"Godkänns entreprenaden övertar beställaren vägen. Entreprenören svarar för att funktions
kraven upprätthålles under hela garantitiden. Om entreprenaden inte uppfyller kontraktsenliga 
fordringar efter övertagandebesiktningen äger beställaren kalla till särskild besiktning". I den 
administrativa beskrivningen förannonseras också följande komplettering i kontraktet beträf
fande särskild besiktning under garantitiden. 

"Har beställaren rätt, dvs funktionskraven är inte uppfyllda, skall kostnaderna för besiktningen 
betalas av entreprenören. Har beställaren fel . . . . skall kostnaderna ... betalas av beställaren. 

Vid besiktning konstaterade fel skall åtgärdas snarast. Sker ingen åtgärd inom avtalad tid ut
förs arbetet av beställaren på entreprenörens bekostnad. 

Kvalitetssäkring utförs av entreprenören enligt SS-ISO 9000 i tillämpliga delar. Bland annat 
skall översiktlig kvalitetsplan upprättas och redovisas före beställning. Här ingår kvalitetssäk
ring av arbets- och trafikmiljö under garantitiden. 

Livscykelekonomin för vägen styrs av beställaren bl a genom att 

• bedöma tekniska lösningar för byggandet i upphandlingsskedet 

• kräva en viss teknisk lösning för underhållet om spårdjupet överskrider en viss angiven 
gräns 

• justeringsåtgärder för beläggningar skall godkännas av beställaren innan de får utföras. 

Bonus eller viten för över- respektive underkvalitet används inte. 
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5.1.2 Underhåll 

E 3 vid Vårgårda 

Första gången en funktionsentreprenad genomfördes i Sverige var för en underhållsbelägg
ning som lades 1981 på ett avsnitt av Europaväg 3 vid Vårgårda i Göteborgsregionen. Ent
reprenaden (Grennberg och Grönwall, 1986) omfattade en 1464 m lång sträcka med bredden 
13 m. Trafikmängden var 1981 ca 8000 axelpar/ÅMD. Garantin omfattade funktionen under 
5 år begränsad till enbart beläggningslagret. Beställare var Vägverket. 

Förfrågningsunderlaget bestod av 

• Allmänna bestämmelser för totalentreprenader (ABT 74) 
• Administrativa föreskrifter 
• Funktionsbeskrivning 
• Normalsektion 
• Profilritningar 
• Översiktskarta 

Funktionskraven for vägytan formulerades som följer: 

"Vid övertagandebesiktningen (besiktningen vid byggtidens slut) 

• Jämnhet i längdled 6 mm enligt BYA:s krav for nylagd yta, jämte < 4.0 enligt VTI:s 9-
gradiga bedömningsskala 

• Jämnhet i tvärled. Spårbildning får ej förekomma. Högsta tillåtna överhöjning i hjulspår 7 
mm efter packning. 

• Friktion > 0.5 mätt vid 17% slip, 70 km/h och våt yta (0.5 mm vatten) under sommarväg
lag". 

"Närhelst kontroll.... synes påkallad ... 

• Jämnhet i längdled < 4.0 enligt VTI:s bedömningsskala 

• Jämnhet i tvärled. Max spårdjup får ej överstiga 15 mm. 

• Friktion > 0.5 mått vid 17% slip, 70 km/h och våt yta (0.5 mm vatten) under sommarväg
lag." 

För mätning av funktionstillståndet angavd att den skulle utföras med följande utrustning: 

"• Jämnhet i längdled. 5 m rätskiva och SAAB RST. 

• Jämnhet i tvärled. Rätskiva 2 eller 4 m, utvärderad enligt AASHO-metoden. 

• Friktion B V 11 eller B V 8. Mätningen skall ske i höger hjulspår." 
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Ersättningsformen var fast pris (utan indexreglering), som specificerades i prissatt mängdför
teckning. Bonus eller viten användes ej. Objektet upphandlades ej i konkurrens utan genom
fördes efter förhandling med en entreprenör nämligen Skanska. 

Entreprenören valde med utgångspunkt från funktionskraven en dränerande beläggning 
(Drainor) som teknisk lösning. Detta innebar viss "överfunktion" beträffande dränering och 
orsaken var att Skanska önskade testa också denna kvalitet mot de ställda funktionskraven. 
Återställande av vägens ursprungliga geometri ingick också varför justering med MAB 8T 
(med låg bindemedelshalt) utfördes som bas för slitlagret. 

Godkänd övertagandebesiktning utfördes 1981-10-19 och garantitiden fastställdes att utgå 
1986-10-19. Funktionsmätningar gjordes varje år i maj månad. 

Beställarens kvalitetsuppföljning skedde dels som övertagandebesiktning (1981 respektive 
slutgarantibesiktning 1986) och dels som årliga funktionskontroller under garantitiden (5 år). 

Hur uppfylldes funktionskraven under 5-årsperioden? 

Komfortvärdet som medeltal låg väl under kravet (4.0). Delsträckor på 20 m gick över grän
sen år 2 och vissa delsträckor på 10 m år 3. 

Spårdjupen låg väl under kravet (max 15 mm) både som medeltal och på 100 m delsträckor. 
År 4 och 5 fick vissa mindre ytor spårdjup som översteg 20 mm. Friktionskraven innehölls 
väl. 

Entreprenörens åtgärder under garantiperioden inskränkte sig till forsegling av några öppna 
skarvar samt reparation av några mindre sprickor tvärs över vägbanan. 

Av utvärderingen framgår bl a att kraven på att medelfunktionsvärden innehålls bör komplet
teras med följande krav avseende samtliga delsträckor ingående i objektet. (Entreprenören 
förväntas vidtaga åtgärder dels då medelfunktionskraven ej innehålls och dels när följande 
krav beträffande delar av objektet ej upprätthålls). 

• Enskilda ojämnheter > 12 mätt med 5 m rätskiva och då > 10% av totalytan har kom
fortvärden > 6.5. (Åtgärdas så att andelen > 6.5 hamnar under 10%). 

• Om tvärfallet avviker mer än 0.5% från typsektionen på 20 m sträcka (mätt med avväg
ningsinstrument) åtgärdas delsträckan. 

• Enskilda spårsvackor > 25 mm mätt med 2 m rätskiva. Om 10% av ytan har spår > 20 mm 
åtgärdas så att andelen hamnar under 10%. Om 70% av ytan har spår > 10 mm åtgärdas 
så att andelen kommer under 70%. 

• Om spårdjupet som medeltal överstiger 15 mm (± 2) åtgärdas hela objektet. 

• Överhöjningar > 3 mm (mätt med avvägningsinstrument) åtgärdas. 

• Om friktionskoefficienten är < 0.6 mätt med BV 11 på 100 m delsträckor åtgärdas del
sträckan. 
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Om funktionskrav avseende buller används är max 72.5 LAQ dBA ett realistiskt krav vid da
gens beläggningar. 

Beställaren förväntar sig att funktionsentreprenader ger en ökad forskning och utveckling på 
beläggningssidan. Problem uppstod när olika mätmetoder användes. SAAB RST och Laser 
RST gav helt skilda resultat beträffande spårdjup. 

Entreprenören uppgav att funktionsentreprenaden gör att entreprenörens kreativitet utveck
las. Som ett problem betraktade entreprenören risken för att beställarna sätter funktionskravet 
så högt att den nya entrepreenadformen kommer i ett ogynnsamt läge i förhållande till de 
traditionella entreprenaderna. En noggrann utvärdering av vilka funktionskrav som är eko
nomiskt optimala måste göras. 

£ 4 vid Kungens kurva 

Under 1985 gjordes ett försök (Grennberg, 1986) att upphandla en underhållsbeläggning på 
en ca 2 km lång sträcka av E 4 mellan Stockholm och Södertälje. Försöket misslyckandet och 
samtliga anbud förkastades. Entreprenaden upphandlades istället som konventionell general
entreprenad (utförandeentreprenad). Vad berodde misslyckandet på? 

Objektet avsåg en relativt högtrafikerad sträcka (ca 61000 axelpar/ÅMD) med 75%-ig dubb
användning under vinterperioden. I åtagandet ingick utförande av slitlager inklusive juste
ringar med ett 4-årigt funktionsansvar. Funktionsansvaret innefattade "allt arbete som kan bli 
erforderligt för att uppfylla funktionskraven under garantitiden". 

Förfrågningsunderlaget bestod av samma typ av handlingar som de som användes i E 3-
upphandlingen kompletterat med resultat av jämnhets- och spårdjupsmätningar utförda under 
våren 1985. 

En jämförelse av funktionskraven för Kungens kurva med Vårgårda-objektet (inom parentes) 
enligt nedanstående tabell visar en nästan fullständig överensstämmelse. 

Tabell 5.3 Jämförelse av funktionskrav för Vårgårda och Kungens kurva. 

Funktion Krav eller tolerans 
Övertagande Garantiperiod 

Spårbildning 
Tvärfall 

0(0) 
0.5% (1%) 
< 6 mm (6) 
>0.50 (0.5) vid 17% slip 

15(15) 
0.5 (ej specificerat) 
< 6 mm Ojämnheter i längdled 

Friktion 

Not 1) 6 m rätskiva 

I entreprenörens åtagande ingick att ta över ansvaret för befintliga förhållanden" dvs konsek
venser av underbyggnadens beskaffenhet osv. 
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Ersättningsformen var fast pris (prissatt mängdförteckning). Anbudsförfrågan skedde genom 
att infordra anbud i konkurrens. Av 8 tillfrågade företag lämnade 6 anbud. Svaren innehöll 
förslag på tekniska lösningar samt pris. Anbudssummorna var (mkr) 0.95, 0.98, 1.03, 1.12, 
1.63 och 1.72. Spridningen mellan anbuden var 31% beräknat som halva skillnaden mellan 
högsta och lägsta dividerat med medelanbudet och 27% om de lägsta och högsta anbuden 
utesluts ur beräkningen. Anbudens spridning var således relativt hög i jämförelse med upp
handling av konventionella vägentreprenader. 

Samtliga anbud förkastades av beställaren (Vägverket) med följande motivering (citat). "Inget 
av anbuden innehöll några revolutionerande nyheter. De kunde heller inte ekonomiskt motive
ras, lägsta anbud låg i storleksordningen 70 kr /m 2 , . . . Objektet åtgärdades efter förhandlingar 
med huvudentreprenören i AB län, med healing 60 HAB 16T med 35% porfyr, till en kostnad 
av ca 28 kr/m 2 " (slut citat). 

Vilken förklaring lämnades till de höga prisnivåerna? 

Anbudsgivarna framförde (Grennberg, 1986) följande synpunkter 

"Föreskriften om att anbudsgivare själv skall skaffa sig ytterligare upplysningar om befintliga 
förhållanden är omöjlig på grund av den korta anbudstiden och svårigheten att fordra in
skränkningar i trafiken". 

"..problemen med övertagande av befintliga förhållanden när entreprenaden omfattar så liten 
del av konstruktionen som enbart justeringar och slitlagret..." 

"...att vägytan skulle uppjusteras till originalgeometri men att detta inte var kalkylerbart an
gavs av Skanska, löstes med tonpris av ABV och utelämnades av JCC..." 

Enligt rapportförfattaren (Grennberg) berodde misslyckandet på att 

• entreprenadens omfattning ej specificerats entydigt 

• endast investeringskostnader jämfördes. Man borde istället jämfört årskostnaden för alter
nativen (inklusive alternativet som slutligen valdes). 

Bodenvägen 

Längs vägen (Vägverket, 1992 a) mellan Luleå och Boden har NCC utfört och fr o m 1992 
och 5 år framåt åtagit sig funktionsansvar för vägbeläggningen på en sträcka av ca 1 mil och 
ytan 124 896 m 2 . 

Förfrågningsunderlaget består bl a av 

• ABT 74 (inklusive AB 72) 

• Administrativa föreskrifter 

• Funktionsbeskrivning, beläggningsarbete 
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• Tillståndsbeskrivning 
- Vägens uppbyggnad geometriskt 
- Genomförda underhållsåtgärder (omfattning, kvaliteter och årtal) 

- Jämnhetsmätning med Laser RST (protokoll som visar IRI-värde och spårdjup) 
från 1991 

- Lutning i tvärled var 100:e m 
- Kartering av sprickor och övriga skador 

• Övriga handlingar 
Bland dessa ingår regler och riktlinjer för hur arbete på trafikerade vägar skall tillgå. 

Funktionskraven har kopplats till RUD (Regler för Underhåll och Drift) enligt följande utdrag 
ur funktionsbeskrivningen (citat) 

"Vid övertagandebesiktning, under garantitid och vid garantibesiktning skall gälla: 

Spårdjup 

Medelvärdet på 90% av antalet 20 m-sträckor skall understiga 10.2 mm. (RUD, tabell I I I : 1-
12). Detta värde är referensvärde för beräkning av bonus alt avdrag vid garantitidens slut en
ligt AF 2.617. 

Under garantitiden får spårdjupet, medelvärde över 400 m-sträckor, inte överstiga 17 mm. 
Inom en 400 m-sträcka, med godtyckligt vald startpunkt, får högst 2 st 20 m-sträckor ha vär
den motsvarande minimistandarden (RUD, tabell 111:1-3). Dessa värden är gränsvärden för 
särskild åtgärd enligt punkt 5. 

Jämnhet i längdled 

Ojämnhet, IRI-värdet skall på minst 90% av antalet 20 m-sträckor understiga 2.5 (RUD, ta
bell 111:1-16). 

Friktion 

Friktionen skall vara minst 0.4 mätt enligt W Metodbeskrivning 104. 

Tvärfall 

Tvärfallet skall inte understiga 1.5%. Vid överhöjning i hjulspår skall tvärfallet anpassas så att 
vattenavrinning kan ske. Överhöjningen får inte överstiga 4 mm. 

Övriga krav 

Beläggningen får inte uppvisa skador såsom 

• Släppor 

• Potthål 
• Genomslitningar 
• Krackeleringar 
• Sprickor av svårighetsgrad 2 eller 3 enligt "bära eller brista" ISBN 91-8099-148-0 

(slut citat) 
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Följande mätmetoder föreskrivs: 

• Laser RST för spårdjup, övriga ojämnheter i tvärled och jämnhet i längdled 
• Rätskiva (5 m) för enstaka ojämnheter i längdled 
• Avvägning för tvärfall 

• Bromsvagn (typ B V 11) alternativt SAAB Friction Tester för friktion 

Bonus och vitesregler finns införda enligt nedanstående utdrag: 

Efter garantitidens utgång skall en ekonomisk reglering göras baserad på uppmätta värden av
seende spårdjup och jämnhet. 

Härvid skall följande gälla: 

Bonus utgår med följande krontal om spårdjupet vid 90 percentilen för 20 m-sträckorna vid 
mätning maj 1997 är 

8.2 mm - 9.2 mm bonus 5 kr /m 2 för K (körbanan) 
7.2 mm-8.2 mm bonus 10 kr /m 2 för K 
6.2 mm- 7.2 mm bonus 15 kr m 2 för K 

Avdrag utgår med följande krontal om spårdjupet vid 90 percentilen för 20 m-sträckorna vid 
mätning maj 1997 är: 

11.2 mm - 13.2 mm avdrag 5 kr/m 2 för K 
13.2 mm -15.2 mm avdrag 10 kr/m 2 för K 
15.2 mm - 17.0 mm avdrag 15 kr/m 2 för K 

Om kravet enligt (RUD tabell 111:1-3) ej uppfylls skall körbanan åtgärdas enligt FB punkt 
5:11. 

Frizon för slitage som inte föranleder någon reglering ligger mellan 9.2 mm -11.2 mm. Bonus 
och avdrag gäller hela körbanans yta, bredd 7.5 m. 

Justeringsarbeten får inte utföras på utförd beläggning under garantitiden utan beställarens 
medgivande. 

Bonus utgår inte för körbana som åtgärdats under garantitiden. 

Nivåerna för bonus och viten motsvarar ekonomiskt 12 % (5 kr/m 2 ), 23% (10 kr/m 2) och 
34% (15 kr /m 2 av anbudspriset. (43.6 kr /m 2 totalt belagd yta). 

Ersättningsformen är fast pris utan indexreglering. 

Upphandlingen skedde i konkurrens på så sätt att ett 10-tal företag inbjöds att inkomma med 
anbud. 

5 huvudanbud inkom enligt följande (mkr): 5.42, 5.44, 6.85, 7.16 och 7.45. 
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Anbudens spridning beräknad som halva värdet av högsta minus lägsta dividerat med medel
värdet blir 16%. Om högsta och lägsta anbud utesluts ger motsvarande beräkning anbuds
spridningen 13%. 

Jämfört med konventionell upphandling av vägentreprenader är detta ett måttligt förhöjt 
värde (se bilaga) särskilt med beaktande att endast 3 anbud återstår när det högsta och lägsta 
värdet uteslutits. NCC antogs som entreprenör. 

Beställarens kvalitetsstyrning sker med stöd av besiktningar och minimikrav på tillståndet un
der garantitiden. 

Följande tillägg har gjorts till ABT 74 beträffande besiktningar. 

"Vid funktionsentreprenad skall slutbesiktning ersättas av övertagandebesiktning. Om inte fel 
föreligger och funktionskraven är tillfredsställda skall besiktningsmannen godkänna entrepre
naden. 

Godkännes inte entreprenaden skall besiktningsmannan föreskriva fortsatt övertagandebesikt
ning. 

Övertagandebesiktning skall avslutas med slutsammanträde vid vilket besked lämnas om god
kännande. Godkännande gäller med verkan från dagen efter slutsammanträdet. 

Godkännes entreprenaden övertar beställaren vägen och upplåter den för trafik. Entreprenö
ren svarar för att funktionskraven upprätthålls under hela garantitiden. 

Om entreprenaden inte uppfyller kontraktsenliga fordringar efter övertagandebesiktning äger 
beställaren kalla till särskild besiktning." 

Åtgärdstider för funktionsfel under garantitiden anges endast för släppor och potthål som 
skall "åtgärdas inom 3 dygn efter upptäckt". 

Justeringsarbeten på beläggningen under garantiperioden får inte utföras utan beställarens 
medgivande. 

Övertagandebesiktningen utfördes under hösten 1992. Anmärkning riktades mot att bombe
ringen ej motsvarade uppställda krav (1.5%). Detta funktionsfel kommer att rättas till under 
1993. 

Problem med funktionsgarantin har antytts av entreprenören. Skälet uppges vara att vägen 
från och med i år saltas (istället för sandas) vilket inte framgår av förfrågningsunderlaget. 
Detta anser entreprenören ha förändrat förutsättningarna för anbudsräkningen. 

De fem anbudsgivarna lämnade totalt in 17 alternativa tekniska lösningsförslag i anbudssta
diet. En anbudsgivare lämnade förslag och pris på 7 st olika varianter. Detta visar att funk-
tionsupphandling kan medföra hög kreativ aktivitet hos anbudsgivarna. 
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5.1.3 Skötsel (drift och löpande underhåll) 

Håbo 

Det första försöket i Sverige att upphandla drift av ca 6.7 mil vägar med funktionskrav gjor
des 1987 för enskilda vägar inom Håbo kommun. Förfrågningsunderlaget (Vägverket, 
1988 a) upprättades på konsultbasis av Vägverket i Uppsala län. Entreprenadens omfattning 
beskrevs bl a genom att funktionskrav ställdes på grusvägsunderhållet och halkbekämpningen 

Entreprenadens omfattning beskrevs enligt ett förfrågningsunderlag innehållande: 

• AB 72 
• Administrativa föreskrifter 
• Funktions- och arbetsbeskrivning 
• Vägförteckning. 
• Mängden arbete angavs som "ungefärlig mängd per år" i mängdbeskrivningen. 
• Jour och beredskap ingick i entreprenörens åtagande. 
• Entreprenadtiden var 3 år. Inom det första avtalsåret ålades entreprenören att presentera 

en drift- och underhållsplan för de återstående 2 åren. 
• I sista hand avgör beställaren ensam underhållsåtgärdens omfattning. 

Funktionskrav ställdes på grusvägsunderhållet och halkbekämpningen. 

För grusvägarna ställdes krav på vägarnas "kondition" uppdelat i 5 klasser. Konditionsklas
serna beskrevs verbalt och med fotografiska likare. Konditionsklass 3 beskrevs som: 
"Vägytan har i allmänhet bevarat sin form och är till stor del jämn och fast. Punktvis kan 
smärre gropar och annan ojämnhet förekomma. Vägen dammar i någon mån. Gropar och 
andra ojämnheter i vägen är sådana att de kan undvikas eller inte kräver sänkt hastighet". 
Servicenivån beskrevs dels med en målstandard och dels med en åtgärdsgräns enligt följande 
tabell: 

Tabell 5.4 Grusvägsstandard 

Målstandard Åtgärdsgräns Åtgärdstid 
Trafikklass (Konditionsklass) (Konditionsklass) (dagar) 

3-5 2.8 2.0 1-6 
1-2 2.5 1.7 1-10 

Halkbekämpningsstandarden beskrevs på följande sätt: "Sändning utförs vid svår halka. Med 
svår halka förstås att trafikanten även vid låg hastighet har uppenbara väggrepps- och fram
komlighetsproblem. I trafikklass 6 sandas även vid friktionstal omkring 0.2 (torr is och ton-
packad snövägbana). Punkt- eller spårsandning kan tillämpas". 

Övriga aktiviteter såsom snöröjning och beläggningsreparationer beskrevs på konventionellt 
sätt. 

För snöröjning använde konventionella krav på start vid visst snödjup och åtgärdstider upp
delat på 3 vägklasser. För barmarksaktiviteter hänvisades framför allt till BYA 84. 
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(Byggnadstekniska anvisningar) med vissa tillägg i mängdbeskrivningen. Det vill säga kvali
tetskraven för drift- och underhållsaktiviteterna var detaljspecificerade. 

Betalningsformen anges som fast pris där ersättningen regleras enligt den prissatta mängdför
teckningen. Anbudssumman utgörs av summa beräknade mängder x å-priser. Merparten (70-
80%) av aktiviteterna är mängdrelaterade (exempelvis ersätts maskinläggning 60 MAB 8T 
per m 2 ) . 

I mängdförteckningen begärs också å-priser för aktiviteter som möjligen kan komma ifråga 
under entreprenadtiden. 

Entreprenadens omfattning beskrevs med en mängdförteckning och genomsnittliga klimatdata 
för orten. Av mängdförteckningen framgick väglängder för olika trafikklasser, antal trummor 
m m. 

Ersättningsformen var fast pris per år. Av entreprenören krävdes att mängdförteckningen 
prissattes så att för varje aktivitet och trafikklass årskostnaden per m väg framgår. (Detta 
gällde även för snöröjningen och halkbekämpningen). 

Sluten anbudsinfordran under 1987 resulterade i 3 anbud med stor spridning (55%) och hög 
prisnivå (1123 kkr, 4658 kkr, 5067 kkr). En jämförande kalkyl av Vägverket föranledde be
dömningen att samtliga anbud låg på för hög nivå varför arbetet utfördes i vägverkets regi. 
Tillsammans med en av anbudsgivarna gjordes en utvärdering av upphandlingen vilket bland 
annat gav följande synpunkter 

• Liten erfarenhet av driftarbeten. 
• Arbetenas väderleksberoende karaktär försvårar kalkylen (riskbedömning). 
• Anbudsgivaren har bedömt vägarnas befintliga standard som lägre än vad som framgår av 

förfrågningsunderlaget. 
• Det krävs god lokalkännedom av arbetsledningen för en rationell drift. 

Vad var huvudanledningen till misslyckandet? Var det funktionskraven i sig eller någon annan 
faktor? Anbudsgivarnas synpunkter i efterhand visar på stora svårigheter att prognosticera 
årskostnaderna. Det vill säga möjligen var ersättningsformen (fast pris per aktivitet och år) för 
optimistiskt formulerad med tanke på kalkylerbarhet. En strävan mot så "fasta priser som 
möjligt" är i och för sig önskvärd från beställarens synpunkt men det försatte i detta fall an
budsgivarna i svåra bedömningssituationer beträffande bland annat vinteråtgärderna. Saknar 
anbudsgivarna dessutom erfarenheter från liknande arbetsuppgifter urartar anbudstävlingen till 
rena gissningar. 

Onsala 

Åretruntskötseln av vägnätet (ca 24 mil) på Onsala-halvön i Göteborgsområdet upphandlades 
under hösten 1992 på entreprenad med funktionskrav. 

Entreprenadtiden är 3 år och omfattar i princip samtliga drift- och underhållsaktiviteter utom 
underhållsbeläggningar. Bland annat ingår följande aktiviteter: 

• Vinterväghållning 
• Beläggningsreparationer såsom lagning av sprickor, potthål och övriga skador 
• Siktröjning och slätter 
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• Skötsel av belysningsanordningar, vägmärken, skyltar m m 
• Underhåll av broar 

Förfrågningsunderlaget bestod av följande handlingar: 

• ABT 74 (inklusive tillämpliga delar av AB 72) 
• Administrativa föreskrifter 
• Funktions- och standardbeskrivning 
• Standardbeskrivning vinterväghållning 
• Mängdförteckning (för varje vägindivid angavs bl a körbaneyta, antal signaler och belys

ningsstolpar samt vägmärken) 
• Ritningar (bl a plankartor, större vägskäl och placering av vägbelysning) 
• Preliminär beläggningsplan 
• Vägverkets allmänna publikationer rörande 

Inspektion och underhåll av konstbyggnader (1989:102 respektive TB 132) 
Bärighet och beläggning (VFO policy) 
Vägmärken (VFO policy) 
Drifthandbok trafiksignaler (DD 148) 
Utdrag ur Vinterhandbok (kap 5.5) och Trafikleder på landsbygd (TV 124 kap 3.1.2.10) 

Kommentar: Tillståndsbeskrivning ingick ej i förfrågningsunderlaget. 

Funktionskraven för vinterväghållningen överenstämmer med kraven enligt RUD. Övriga 
krav är objektsspecifika enligt följande utdrag ur funktionsbeskrivningen (Vägverket 1992 d). 

Hängande vägkanter och andra ojämnheter till exempel lokal spårbildning > 40 mm får ej fö
rekomma. 

Slaghål skall åtgärdas inom 1 dygn efter upptäckt eller anmälan. 

Sprickor > 5 mm i vägbanan skall tätas efter vintersäsongen dock senast 15 maj. 

Uttorkade eller oxiderade ytor skall förseglas i enlighet med VFO policy bärighet och belägg
ning 1990-11. 

Inspektioner av nivåskillnad på övergångskonstruktioner mellan konstbyggnad och vägbank 
skall utföras årligen. Erforderliga åtgärder skall vara utförda senast 1 oktober. Vägens över
yta skall ligga 5-10 mm högre än övergångskonstruktion. 

Nivåskillnader på > 10 mm mellan väg och broplatta skall ur trafiksäkerhets- och vidmakthål-
landesynpunkt snarast justeras till en jämn övergång. 

Kortare ojämnheter än 5 m på väg med nivåskillnad > 80 mm får ej förekomma. 

Brunnsbetäckningar i vägbanan skall inspekteras och vara åtgärdade före 1 oktober varje år. 
Vägbanan för ej understiga brunnsbetäckningens höjdläge. 

Saknade eller skadade brunnsbetäckningar skall åtgärdas omgående. 

För slätter och röjning inom vägområdet samt städning ställs följande krav: 
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Mekanisk buskröjning och slätter skall utföras inom vägområdet. I första hand skall röjning 
ske i vägskäl, kurvor och för synbarhet av vägmärken. I övrigt gäller att slåtter/röjning skall 
ske t i l l den medelbredd röjningsområde som angivits i mängdförteckning. Med slåtter/-
röjningsområde avses mittremsa, innerslänt, dike och ytterslänt samt tidigare röjd yta på 
släntkrön och områden i trafikplatser. Hela röjningsområdet skall vara avröjt från vegetation 
till en maximalt tillåten vegetationslängd av 15 cm. Dock gäller att området närmast belägg
ningskant skall ha en maximal höjd av 7 cm. 

Slätter och röjning skall utföras en gång varje år för alla vägar med undantag för väg 159 som 
skall slås/röjas två (2) ggr under samma tid. Arbetena skall senast vara utförda enligt de an
givna sluttider som är redovisade i mängdförteckningen för respektive väg. 

Vårstädning skall utföras före röjningsarbetet påbörjas. 

Entreprenören skall i samråd med beställaren upprätta tidplan för respektive åtgärd och plats 
före entreprenadens påbörjande. 

Hela vägområdet skall städas en gång under våren. Papper, skräp, bildäck och främmande 
föremål skall plockas upp och bortforslas till av entreprenören anskaffad tipp. Vårstädningen 
skall vara avslutad före 1 maj varje år. 

På väg E 6.20 skall hela vägområdet städas en gång per månad. Papper, skräp, bildäck och 
främmande föremål skall plockas upp och bortforslas till av entreprenaden anskaffad tipp. 

På övriga vägar skall entreprenören ansvara för att vägområdet hålls rent från bildäck, skräp 
och främmande föremål som kan utgöra en olägenhet för trafikanterna. 

Entreprenören skall även svara för att uppställda skrotbilar m m bortforslas i samråd med be
rörda myndigheter. 

För signaler ställs bl a följande krav på driftåtgärder: 

" I det fortlöpande underhållet skall även ingå: 

• Grupplampbyte 1 ggr om året 

• Strölampbyte enligt Drifthandbok signaler DD 148 nivå 1 och 2 
• Funktionskontroll 1 ggr om året 
• Förebyggande service 1 ggr om året 
• Tvätt av signalerna 1 ggr om året 
• Kontroll av detektorslingorna i vägbanan 1 ggr om året 

Vid funktionskontroll skall signalens status och tillgänglighet dokumenteras och redovisas till 
Vägverket." 

Ersättningsformen är fast pris (utan indexreglering) per säsong för åtgärder enligt funktions-
och standardbeskrivningar med följande undantag: 

• Halkbekämpning som betalas enligt prissatt mängdförteckning 
• Snöröjning som betalas enligt "fast" timpris 
• Tilläggsbeställningar utöver det som ingår i funktions- och standardbeskrivningar som 

betalas enligt å-prislista 
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Upphandlingen skedde i konkurrens och 6 anbud erhölls. Anbudssummorna nedräknade till 
fast pris per normalsäsong fördelade sig enligt följande (mkr/säsong). 

3.11, 3.51, 3.61, 3.92, 3.97, och 5.69 vilket ger att medelvärdet av anbudssummorna blir 
3.97 mkr. 

^ gc, 311 
Spridningen är — '•— = 0.32 dvs 32% om samtliga anbud inkluderas och 16% om det 

F 5 2x3.97 
högsta och lägsta anbudet utesluts, dvs spridningen var relativt låg. 

Den relativt goda kalkylerbarheten kan bero på de ansträngningar som gjorts för att beskriva 
vilka driftåtgärder som ingår och i många fall hur frekventa dessa är. Frekvensen uppgavs bl a 
för slåtter, siktröjning, slamsugning av brunnar, rengöring av vägmärken och byte av glödlam
por. 

Som entreprenör antogs byggföretaget Kullenbergs. 

Beställarens kvalitetsstyrning utgår från att arbeten som utförs skall ha garantitiden 1 år med 
undantag för vägmärken där garantin utsträcks till 5 år. 

Vid avvikelser från krävd funktionsnivå eller vid försenad åtgärd utgår vite omfattande 2 ggr 
den beräknade kostnaden for åtgärden och 4 ggr for särskilt väsentliga åtgärder. 

(Vilka åtgärder som är särskilt väsentliga har ej specificerats). 

Besiktning av vägnätets tillstånd "skall utföras gemensamt av beställaren och entreprenören 
före entreprenadens påbörjande". (Tillståndsbeskrivning ingick således inte i förfrågningsun
derlaget). 

Precis som vid tidigare beskrivna funktionsentreprenader förbehåller sig beställaren rätten till 
särskild besiktning av funktionsnivån under entreprenadtiden och slutbesiktningen ersätts av 
en övertagandebesiktning. 

5.1.4 Diskussion och slutsatser (två delfrågor) 
(Huvudfrågan behandlas i kapitel 6 och kapitel 7) 

Vilka möjligheter respektive problem finns sammanfattningsvis med funktionsentreprenad 
för byggande, underhåll och drift av vägar (delfråga ett)? 

Möjligheterna för beställarna är framför allt att få till ett mer långsiktigt tänkande och stimu
lera kreativitet hos entreprenörerna. 

Entreprenörenas möjligheter ligger i att till fullo kunna utnyttja och bygga ut sin kreativa po
tential vad gäller val av tekniska lösningar, produktionsanpassning och kvalitetssäkring. An
budsgivarna har i flera fall lämnat in mer än ett förslag på tekniska lösningar. 

Extremfallet var ett företag som lämnade in 7 alternativa lösningar på en underhållsbelägg
ning. 
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Kostnadsstyrningen under entreprenadtiden har underlättats för beställaren på så sätt att ande
len tilläggs- och ändringskostnader legat under 5% (av anbudssumman) i jämförelse med ca 
20% för utförandeentreprenader (se bilaga 2). 

Problemen med hittills genomförda upphandlingsförsök har (för beställarna) varit 

I För höga anbudsnivåer (i en del fall) 
I I Relativt stor spridning mellan anbuden 
I I I Ett måttligt intresse från entreprenörerna under den senaste högkonjunkturen. 

Höga anbudsnivåer medförde i två fall att upphandlingen avbröts och istället gjordes på kon
ventionellt sätt (som utförandeentreprenad). 

Problemen I och I I har inte drabbat de upphandlingar som genomförts under 1992 och under 
första kvartalet 1993. Detta beror sannolikt till stor del på den extrema lågkonjunktur som då 
var för handen. Oavsett vald entreprenadform har anbudsnivåerna allmänt legat lågt under 
denna period. 

Vad kan orsaken till de höga anbudsnivåerna under mer normala konjunkturförhållanden va
ra? 

En orsak är säkerligen att funktionsentreprenaden begränsar möjligheten att "få ut" ersätt
ningar för ändringar och tillägg under entreprenadtiden. Anbudsnivåerna bör av detta skäl 
ligga i storleksordningen 10-15% över motsvarande anbud på utförandeentreprenad. 
(Ersättningar för ändringar och tillägg uppgår normalt till ca 20% - se fallstudier enligt bilaga 
2. Om ändringar och tillägg utsätts för konkurrens redan i anbudsstadiet bör kostnaderna för 
beställaren minska med i storleksordningen 5-10%.) 

En annan orsak är att åtagandet i sig är större än i en utförandeentreprenad. (För nybyggnads
entreprenader ingår underhåll under garantitiden, för underhållsentreprenader visst löpande 
underhåll och för skötselentreprenader ingår jourhållning m m). Storleken på denna utökade 
del kan normalt uppskattas av beställaren i upphandlingsskedet och därmed "rensas ut" vid 
jämförelsen. Storleksordningen för det utökade åtagandet kan ligga mellan 10-30% av an
budssummorna (egen uppskattning med stöd av fallstudierna). 

Om en jämförelse görs mellan en funktionsentreprenad och utförandeentreprenad för nybyg
gande, underhåll eller skötsel av en väg är det rimligt att anbuden för funktionsåtaganden lig
ger 20-45% högre än för en utförandeentreprenad. Om jämförelsen istället görs med de antal 
utförandeentreprenader som behövs för att täcka in motsvarande funktionsåtagande är det 
rimligt att anbudsnivån ligger 10-15% högre. 

Även vid en sådan "nollställning" av jämförelsen visade sig anbudens nivå för försöken i Håbo 
och Kungens kurva vara "för höga". 

En orsak till detta kan vara olämplig riskfördelning mellan parterna. Vid utvärderingarna har 
flera anbudsgivare påtalat det olämpliga i att entreprenören får ta på sig hela risken för fel i 
bedömningen av vägens underhållsstatus vid entreprenader avseende underhållsbeläggningar. 

Ett sätt att mäta kalkylprecisionen i anbudsstadiet är att studera spridningen mellan 
inlämnade anbud (delfråga två). 



90 

I följande tabell har anbudens spridning för de studerade objekten sammanställts: 

Tabell 5.5 Anbudens spridning - funktionsentreprenader 

Objekt 
Medelvärde (mkr) Högsta -Lägsta Spridning 

Objekt a 
mkr 

b 
mkr 

c 
mkr 

d 
mkr 

c/a 
% 

b/d-100 
% 

Byggande 
Väg 245 2.27 2.23 0.58 0.55 26 25 
Virisen 3.20 3.28 1.16 0.40 36 (12) 

Gimo-Harg 46.18 45.95 15.11 7.66 33 17 

Underhåll 
Kungens kurva 1.24 1.19 0.39 0.33 31 27 
Bodenvägen 6.46 6.48 1.01 0.86 16 13 

Drift 
Håbo 3.82 - 2.28 - 60 -
Onsala 4.0 3.75 1.29 0.23 32 16 

Förkortningar: 

a medelvärdet av samtliga anbud 
b medelvärdet av anbuden exklusive de lägsta och högsta anbuden 
c skillnaden mellan de högsta och lägsta anbuden dividerad med 2 
d skillnaden mellan de nästa lägsta och näst högsta anbuden dividerat med 2 
c/a spridningsmått i procent 
b/d spridningsmått i procent 

Spridningen mellan anbuden för 9 väg- och gatuobjekt (redovisas detaljerat i bilaga 2) som 
upphandlades på generalentreprenad med reglerbar mängdförteckning var i genomsnitt 11% 
(b/d) med individuella värden varierande mellan 5-16%. 

Tabell 5.6 Anbudens spridning för 9 utförandeentreprenader 

Objekt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

c/a % 
b/d % 12 16 5 7 14 10 12 9 15 

I jämförelse med funktionsupphandlingarna ligger dessa spridningar på en markant läge nivå. 
Jämförelsen är antagligen representativ for byggande och underhåll men inte for skötselent
reprenaderna. 

Objekten Gimo - Harg och Onsala har upphandlats under hård konkurrens (lågkonjunktur i 
byggandet) vilket antagligen påverkar anbudens spridning så att den minskar i jämförelse med 
förväntat utfall i en balanserad marknad. 
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Att möjligheterna att prissätta entreprenaden på ett precist sätt är sämre vid funktionsentrep
renader än vid utförandeentreprenader är i sig inte förvånande eftersom anbudsgivarna vid 
funktionsentreprenader måste väga in fler osäkra faktorer. 

Ansträngningar bör emellertid göras för att vidareutveckla förfrågningsunderlagen så att 
kalkylprecisionen förbättras. Fördelen blir i så fall att tävlingsvillkoren i anbudsräkningsstadiet 
blir mer rättvisa och att en mer renodlad konkurrens mellan anbudsgivarna uppnås. 

Det måttliga intresset att lämna in anbud på funktionsentreprenader under den senaste hög
konjunkturen berodde säkerligen på det stora antalet utförande- och totalentreprenader som 
samtidigt var ute på anbudsräkning. Att gå in i en ny åtagandeform som innebar en utökad 
risk för entreprenörerna var inte lockande. För att inte hamna i en liknande situation under 
nästa konjunkturuppgång bör beställarna medvetet öka andelen funktionsentreprenader och 
vidareutveckla förfrågningsunderlagen så att kalkylerbarheten ökar. I detta bör ingå att finna 
en rimlig riskfördelning mellan parterna och lämpliga ersättningsformer. Vidare bör förutom 
funktionsbeskrivningar också andra uppgifter av betydelse för prissättningen i anbudsstadiet 
inkluderas i förfrågningsunderlagen (t ex normala frekvenser för skötselåtgärder). 

Hur i detta kapitel redovisade problem kan lösas diskuteras ytterligare i kapitel 6. 

5.2 Åtgärdstider för snöröjning 

5.2.1 Bakgrund 

Funktionsinriktad vinterväghållning förutsätter bland annat att åtgärdstider för plogning kan 
förutsägas med godtagbar precision. För att utröna åtgärdstidens beroende av snöns fysika
liska egenskaper genomförde undertecknad en uppföljning och analys av snöröjningen i Norr
bottens kustland under vintrarna -80 och -81 (Olsson, 1986). I studien ingick vägar, gator och 
cykelvägar förvaltade av Statens Vägverk och Luleå kommun. Både lastbilsplogade och 
hjullastarplogade objekt ingick. 

Åtgärdstiden för plogning följdes upp med stöd av förare och en projektanställd person. Dju
pet hos den nyfallna snön Oust innan plogning) samt mängden snö i smält form (snövikten) 
avlästes av SMFfJ (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut) på Luleå flygplats vid 
ordinarie mätställe. 

Korrektioner för mätförluster vid mätning av nederbördsmängden (i regnmätare) utfördes ej. 

Regressionsanalys av mätresultaten visade att 

• variationer i åtgärdstiden inte kunde förklaras av variationer i snödjupet 

• mängden snö i smält form (dvs snövikten) gav en viss förklaring av variationer i åtgärdsti
den 

• tidsökningen för ytterligare 1 mm snö (i smält form) medförde att medelplogtiden för 
slingan ökade med ca 10%. Denna effekt gällde både lastbils- och hjullastarplogade ob
jekt. 
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Motsvarande uppföljning (Olsson, Lindvall m fl) gjordes i Tyresöområdet i närheten av 
Stockholm under vintern 1985/86.1 det fallet följdes också lastbils- samt hjullastarplogade 
vägar upp med avseende på åtgärdstid per plogsväng. I Tyresö mättes endast nederbörds
mängden (dvs ej snödjupet) i regnmätare på Stormyra mätstation. Nederbördsmängderna 
korrigerades ej för mätförluster. 

Resultaten från mätningarna framgår i sammanfattad form av följande diagram och tabell 

10 

Q 8 -

5 r 

2 r 

j i ' i i i i i i i _ 

2 5 8 10 

SNÖ I SMÄLT FORM (mm) 

Figur 5.1 Samband mellan snönederbörd (i smält form) och åtgärdstid. (Figurerna i kapitel 
5.2 har ritats av Monica Leijon). 
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Tabell 5.7 Samband mellan snönederbörd (i smält form) och åtgärdstid 

Medelvärden  
Område, förvaltare R 2 

Objekttyp Linjens K i % av 
ekvation Plogtid Nederbörd medelplog-tid 
H=A+KxV tim mm 

Norrbotten 

Vägverket 

Lastbilsplogadväg H=4.6-K).8xV 7.7 3.7 10.8 36 

Luleå kommun 
Lastbilsplogade bussleder 3.0+8.8xV 6.7 4.7 11.5 25 

bostadsgator 7.0+0.3xV 8.6 5.2 3.7 26 
Hjullastarplogad cykelväg 3.9+0.8xV 8.1 4.6 10.0 75 
Tyresö 
Lastbilsplogadväg 3.4+1.0xV 9.7 10.3 53 
Hjullastarplogad väg 5.2+0.6xV 8.8 6.8 62 

Beteckningar 

V = Snönederbördsmängd i mm smält form 
A = Linjens skärning med den vertikala axeln 
H = Åtgärdstid på den linje som utgör bästa passning till de uppmätta värdena 
K = Förlängning av åtgärdstid för hela plogslingan när nederbörden ökar med 1 mm 

= Förklaringsgraden (R 2 ) är ett mått på hur väl mätpunkterna ansluter sig till den 
linjära modellen och är således ett mått på graden av samvariation mellan de två 
variablerna. 

Nederbördsmängderna uppmättes i bägge fallen i en konventionell regnmätare (försedd med 
lättmetalltratt) De genomsnittliga mätförlusterna anges av SMFfl för snönederbörd som 25% 
för Luleå flygplats och 5% för Tyresö (Stormyra mätstation). Mätstationen i Luleå är place
rad i skyddsläge nr 4 (Eriksson, 1983) dvs med stora öppna fält i omgivningarna". Stormyra 
mätstation är placerad i skyddsläge nr 1 dvs "extremt skyddat läge, t ex liten glänta i skog. 
Vindskydd når minst 20° över horisonten i alla riktningar". 

En slutsats var att en ökning av snönederbörden med 1 mm (i smält form) medförde en för
längning av åtgärdstiden med i genomsnitt ca 10% med undantag av bostadsgator (4%). 

I diskussionerna som följde med några driftansvariga ställdes frågan huruvida mätning av snö
vikten för att förutsäga åtgärdstider kunde genomföras i vägområdet med enkel mätutrust
ning. Tanken var också att metoden skulle kunna användas direkt av driftpersonal på fältet 
efter en kort instruktion. 

För att besvara denna fråga genomfördes kompletterande mätningar under vintern 86/87 i 
Luleå-området. 
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5.2.2 Hypotes 

Åtgärdstiden för plogning kan förutsägas med godtagbar precision om snövikten mätes i väg
området (med volymkärl och fjädervåg) i relativt vindskyddade lägen. 

Med godtagbar avses här förklaringsgrader minst i nivå med de som erhölls vid ovan redo
visade mätningar. 

5.2.3 Metod 

Snömassan, nysnödjupet och lufttemperaturen uppmättes alldeles i närheten < 10 m frän ett 
gatuområde (Riksdalervägen). Mätområdet kan klaccificeras enligt SMHI (Eriksson, 1983) 
som klass 2 dvs "väl skyddat läge i skogsbygd minst 10 km från kust. Vindskydd når upp till 
20 i minst 75% av horisonten". 

I mätområdet placerades tre hårdpappskivor med ca 5 m mellanrum. De dygn då snöneder
börd förekom uppmättes (kl 7.00 och 19.00) snömassa, nysnödjup och lufttemperatur 
(dygnsmedeltemperatur). Medelvärdet från de tre mätpunkterna för densitet och snödjup an
vändes sedan i analysen. 

Mätutrustningen för mätning av densitet bestod av ett aluminiumkärl med volymen 1 dm 3 och 
en fjädervåg. Utrustningen har utvecklats av Försvarets Forskningsanstalt. 

SÄ*. 

Figur 5.2 Mätutrustning. 



95 

Mätvärden för mängden snö i smält form uppmätta i regnmätare (av typ SMHI) vid Luleå 
flygplats har också använts för att jämföra mätningar i gatuområdet och vid en SMHI mät
station. 

De två metoderna benämns i fortsättningen "skiva på mark" respektive nederbördsmätare 
(SMHI). 

Åtgärdstider erhölls ur Luleå kommuns ordinarie uppföljningar med tillägget att drift- ansva
riga påtog sig ansvaret att kontrollera att åtgärdstider rapporterades snarast. 

Väg- och gatuobjekten begränsades till att omfatta två genomfartsleder (total våglängd 22 
km) belägna i Luleå tätort samt en gång- och cykelväg (total våglängd 8 km) också denna 
belägen i Luleå tätort (Gammelstad). Gång- och cykelvägen har en asfalterad bredd på 3 m 
och genomfartslederna har körbanebredder på 7 m. 

5.2.4 Resultat 

Mätresultat 

Klimatdata från gatuområdet och tidsdata från två lasthilsplogade genomfartsleder gav föl
jande mätvärden i tabellform: 

Tabell 5.8 Mätdata för genomfartsleder. 

Åtgärdstid (tim) 7 8 10 8 6.5 7 6 9 
Snödjup (cm) 5.3 9 8 3 11 5.3 12 3 
Snö i smält form (mm) 7 8 10 10 7.8 7 6 10 

10 

£ 7 
o 
cc 
< 
P 6 

X _L -L 
5 6 7 

SNÖDJUP (cm) 

10 11 12 
H 

Figur 5.3 Plogningstider och startsnödjup för genomfartsleder. 
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Kommentarer (figur 5.3): 

Punktsvärmen visar inga linjära tendenser varför det inte är meningsfullt att rita in en regres
sionslinje. Dessa data ger ytterligare stöd för den tidigare redovisade slutsatsen att variationer 
i snödjup inte förklarar variationer i åtgärdstider. 

10 

9 

8 

«/> 7 
o 
OC 

••< 

P 6 

5 h 

_j i i i 1 1 - H 

6 7 8 9 10 11 

SMÄLT SNÖ (mm) 

Figur 5.4 Plogningstider och snönederbörd för genomfartsleder. 

Kommentarer: 

Nederbördsmängder > 10 mm har ej medräknats. Motivet är svårigheterna att avskilja 
omplogningsandelen vid dessa nederbördsmängder. 

• När värdet och (10 mm, 9 tim) uppmättes rapporterade SMHI snöblandat regn.. 

• I figuren har en regressionslinje med ekvationen (1.7 + 07 x H) där anger 0.7 anger linjens 
lutningskoefficient ritats in. 

För hjullastarplogade gång- och cykelvägar erhölls följande mätdata: 

Tabell 5.9 Mätdata for gång- och cykelvägar. 

Åtgärdstid (tim) 5 7 14 8 8 3 5 8 9 
Snödjup (cm) 11 5.3 16 12 9 4 2.5 12 3 
Snö i smält form (mm) 7.8 7 18.4 6 8 4.4 3.8 15.9 10 

Ovanstående mätvärden ser ut som följer i grafisk form: 
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Figur 5.5 Plogningstider och snödjup för gång- och cykelbanor. 

Figur 5.6 Plogningstider vid olika snönederbörd (i smält form) för gång- och cykelbanor. 
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Kommentarer: 

• En hjullastare av typ L M 641 användes. 
• När värdena (3 cm, 9 tim) och (10 mm, 9 tim) uppmättes rapporterade SMHI snöblandat 

regn. 

• I figur 5.6 har en regressionslinje med ekvationen (1.6 + 0.7 x H) ritats in. 

Regressionsanalysen av ovan presenterade data gav följande resultat: 
Tabell 5.9 Regressionssamband. 

Objekttyp 

Regressionssamband 
V = Åtgärdstid H = snövikt 

Ekvation R 2 Ekvation R2 R2aHi 

Genomfartsleder V = 9.9-0.2xH 20 V=1.7+0.7xH 75 71 

Gång- och cykel V = 4.1+0.4xH 30 V = 2.9+0.5xH 66 61 
leder 

5.2.5 Diskussion 

Mellan snönederbördsmängden i smält form och åtgärdstiden råder ett klart samband. Särskilt 
starkt är detta samband för lasthilsplogade genomfartsleder. 

En ändring av nederbördsmängden med 1 mm betyder en ökad åtgärdstid på i genomsnitt 0.7 
tim eller 

0.7x100 n i 0 / 1 A 0 / ~. C-^IA .0.51x100 _ 0 / ^ = 9.1% ca 10% av medelplogtiden för genomfartsleder och — — = 7% tor 

gång- o c n cykelvägar (9 punkter). 

Däremot kan variationerna i åtgärdstid inte förklaras av startsnödjupet. Lutningskoefficienten 
(B) är nära noll (dvs regressionslinjen ungefär parallell med den horisontella axeln) för både 
bussleder och gång- och cykelvägar. 

Undersökningsresultaten är de förväntade om man jämför med 1980 års mätningar där följan
de resultat erhölls för dessa två anläggningstyper: 

Tabell 5.10 Lutningskoefficienter. (Källa: Olsson, 1986) 

Lutningskoefficient 
(i % av medelplogtiden) 

Objekttyp 1980 1987 

Genomfartsleder 11.5 9.0 
Gäng- och cykelbanor 10.0 7.0 
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Det är inte bara det faktum att snön i sig blir tyngre som ökar plogningstiden utan också en 
följd av att plogarnas kasteffekt minskar. När snön når en viss tyngd har den en tendens att 
ligga kvar och "tumla" i plogen. 

Det är anmärkningsvärt att lutningskoefficienten för mm smält snö som förklarande variabel 
från 1980/81 års studie stämmer så väl med 1987 års värden trots att andra gcm-vägar stude
rades 1987 och klimatdata mättes med skilda metoder. 

Förklaringsgraderna är ett sorts mått på med vilken precision åtgärdstiderna kan förutsägas 
när snö vikten är känd. En jämförelse av förklaringsgraderna ser ut som följer 

Tabell 5.11 Jämförelse av föklaringsgrader. 

Förklaringsgrader (R2) 
Objekttyp Luleä 1980 Tyresö 1985 Luleä 1987 

Genomfartsleder 25 53 75 
(lasthilsplogade) 

Gång- och cykelbanor 75 62 66 
hjullastarplogade 

Förklaringsgraderna för 1987 års mätningar ligger således väl i nivå med de som utfördes tidi
gare i SMHI:s mätstationer. 

Hur låg mätvärdena i vägområdet iförhållande till motsvarande hos SMHI under 1987? 

För lasthilsplogade genomfartsleder ser jämförelsen ut som följer: 

Tabell 5.12 Jämförelse av mätvärden med SMHI:s uinder 1987. 

Nederbördsmängd 
Atgärdstid 

Vägområde SMHI Differens 
(tim) (mm) (mm) (mm) (%) 

7.0 7.0 5.5 1.5 27.3 
8.0 8.0 4.8 3.2 66.7 

10.0 10.0 6.1 3.9 63.4 
8.0 10.0 11.8 -1.8 -15.3 
6.5 7.8 6.2 1.6 25.8 
7.0 7.0 5.5 1.5 39.0 
6.0 6.0 2.7 4.3 159.0 
9.0 10.0 7.1 3.9 54.9 
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Tabell 5.13 Jämförelse med SMHI:s mätningar 1987. Gång- och cykelvägar. 

Nederbördsmängd 

Atgärdstid Vägområde SMHI Differens 
(tim) (mm) (mm) (mm) (%) 

5 7.8 6.2 21 
7 7.0 5.5 21 
8 6.0 2.7 55 
8 8.0 4.8 40 
3 4.4 4.1 7 
5 3.8 3.6 5 
9 10.0 1) 11.3 -13 

1) Snöblandat regn rapporterades 

Mätplatserna (vägområde - SMHJ Kallax) ligger ca 1.5 mil från varandra i nordsydlig linje. 
Lokala skillnader i nederbördsmängder utgör antagligen en del av skillnaden i uppmätt snö
nederbörd (i smält form). En annan förklaring är skillnaden i skyddsläge (2 resp 4). Det ge
nomsnittliga mätförlusterna i skyddsläge 4 anges (Eriksson, 1983) som 24% medan en neder
bördstratt placerad i skyddsläge 2 beräknas drabbas av mätförluster på i genomsnitt 10%. 

En tredje förklaring kan vara att mätningarna i marknivån på 3 olika ställen medför mindre 
mätförluster än vid mätning i "tratt" ca 1 m ovanför marknivån. 

Regressionsanalys av ovan redovisade värden gav följande resultat. 

Tabell 5.14 Jämförelse av regressionskoefficienter. Genomfartsleder. 

Mätmetod Ekvation Lutnings
koefficient 

Regressionskoefficienter 

R2 R 2 A d i 1) 

Skiva pä mark 1.69+0.73xH 0.73 75.5 71.1 
Nederbördsmätare 
(SMHI) 5.75+0.30xH 0.30 27.6 37.9 

jr . Skiva på mark/ 
Kvot ,.T , r 

Nederbordsmätare 

2.4 2.7 1.9 

1) R2 a ( j j betecknar korelationskoefficienten justerad för det antal observationer som står till 
förfogande. 
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Tabell 5.15 Jämförelse av regressionskoefficienter. Gång- och cykelvägar. 

Regressionskoefficienter 

Mätmetod Ekvation Lutnings-
koefficient 

R2 R 2 Adi D 

Skiva pä mark 1.63+0.51xH 0.71 
51.7 42.1 

Nederbördsmätare 
(SMHI) 4.62+0.33xH 0.33 19.1 2.9 

L Skiva pä mark/ 
Nederbördsmätare 

2.7 2.7 14.5 

Lutningskoefficienten (B) var ca 2 ggr större for det samband som anpassats till punkterna 
som härrörde från mätningar på marken i gatuområdet. Om mätförlustema för SMHI:s neder
bördsmätningar varit konstanta procentuellt sett skulle lutningskoefficientema blivit lika stora 
oberoende av mätmetod. Mätförlustema vid stora nederbördsmängder var i detta fall genom
gående procentuellt större än vid små mängder vilket förklarar skillnaderna i lutningskoeffici
ent. 

Den höga kvoten mellan förklaringsgraderna var mer väntad eftersom SHMT.s mätstation på 
Luleå flygplats har genomsnittliga förluster på 25%. 

Mätområdet för markmätningar ligger så till att de genomsnittliga mätförlustema kan upp
skattas till 10%. 

Mätplatsema ligger ca 1.5 mil från varandra (i sydnordlig riktning). Mätplatsen i vägområdet 
låg alldeles intill de lasthilsplogade genomfartslederna och ca 1 mil österut från gång- och cy
kelvägen. 

5.2.6 Slutsatser 

Åtgärdstiden för plogning kan förutsägas med godtagbar precision om snövikten mäts i väg
området (med volymkärl och fjädervåg) i skyddsläge 2 och möjligen skyddsläge 3. 

En korrekt jämförelse mellan de 2 mätmetoderna (skiva på mark respektive nederbördsmätare 
typ SMHI) kräver kompletterande studier. Det förefaller dock troligt att vid snönederbörds-
mätning, skiva på mark-metoden medför mindre mätförluster än nederbördsmätare om de 
utplaceras i likvärdiga skyddslägen. 

Om mätning av snö vikten utförs rutinmässigt i vägområdet eller med SMHI: s mätare (i rela
tivt skyddat läge) kan följande fördelar uppnås 
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• Förväntad åtgärdstid kan meddelas till trafikanterna 

• Planering av resursanvändning för att svara upp till funktionskrav underlättas. 

• Snömängden i smält form kan användas som bas i de betalningsregler som tillämpas i ent
reprenader. Betalningen kan beräknas på årsbasis eller "per plogsväng". Kalkylerbarheten 
ökar därmed (i jämförelse med "fast pris per plogsväng") eftersom entreprenörens kostna
der beror av åtgärdstiderna. 

Det idealiska i framtiden vore att erhålla regelbundna informationer (säg varje halvtimma) om 
vilken snönederbörd (i smält form) som hamnat på vägarna. 
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6 DISKUSSION 

Beställarens möjligheter och problem i samband med funktionsentreprenader för drift och un
derhåll av vägar diskuteras här med utgångspunkt från egna mätningar och entreprenadförsök 
samt fall- och litteraturstudier. Erfarenheter från entreprenader för byggande av vägar har 
också förts in i den mån de bedöms vara relevanta för drift- och underhållsentreprenader. 

För fullständighetens skull diskuteras här även nyckelfrågor som inte alls eller i otillräcklig om
fattning undersökts från vetenskaplig synpunkt. Bland frågorna har F, G, H, L, O, P och R 
besvarats utan stöd av resultat från vetenskapliga undersökningar. Resten av frågorna har be
svarats med stöd av resultat från vetenskapliga studier och beprövad erfarenhet. Egna FoU-
resultat har använts i svaren på frågorna B, I , J, L, M och Q. 

Frågorna H, L och O har besvarats med utgångspunkt från beprövad erfarenhet medan svaren 
på frågorna F, G, P och R utgör egna spekulationer. (Med beprövad erfarenhet avses här så
dant som framgår av regler, rättsfall, handböcker, läroböcker, facktidskrifter och förfrågnings
underlag.) 

Följande frågeställningar diskuteras: 

FRÅGOR 

6.1 Partsavsikter 

A. Vilka mål har beställare respektive entreprenörer och vilka problem kan mål
konflikter skapa i avtalsförhållandet? 

6.2 Funktionsentreprenadens särprägel 

B. Hur skiljer sig funktionsentreprenaden från traditionella entreprenadåtaganden? 

C. Hur kommer beställarens, konsultens och entreprenörens roller att förändras i 
jämförelse med de traditionella entreprenaderna? 

6.3 Kreativitet 

D. Kommer funktionsentreprenader att leda till utveckling av bättre organisation, 
produktionsmetoder och tekniska lösningar? Vilken typ av innovationer kommer 
i så fall att gynnas? 

6.4 Konkurrens 

E. Vilken allmän betydelse har konkurrensen (för kostnadsnivån) och vilka kon
kurrensregler kommer att gälla inom EG och i Sverige? 
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F. Blir funktionsentreprenader "gångbara" inom EG? 

G. Är funktionsentreprenader något som bara de stora byggföretagen kan klara av? 

H. Bör drift och löpande underhåll upphandlas separat från de mer omfattande 
underhållsåtgärderna? 

6.5 Ersättningsformer 

I . Kan funktionsentreprenader, för drift och underhåll av vägar och gator beskrivas 
i acceptabelt kalkylerbara förfrågningsunderlag? 

J. Vilka ersättningsvillkor är lämpliga med tanke på beställarens kostnadsstyrning? 

6.6 Riskfördelning 

K. Om en trafikant drabbas av skador (personella eller materiella) som har med 
vägens tillstånd att göra och därvidlag ställer skadeståndsanspråk på väghål
laren, vem blir då ekonomiskt ansvarig? 

L. Hur bör det ekonomiska risktagandet fördelas mellan beställare och entreprenör 
eller vem får betala för det "oväntade"? 

6.7 Kvalitet 

M . Vilka funktionskrav och mätmetoder bör idag användas för drift och löpande 
underhåll av vägar och gator? 

N . Hur bör beställarens kvalitetsstyrning gå till och vilka skillnader blir det gente
mot utförandeentreprenader? 

O. Hur bör levererad överkvalitet från entreprenören behandlas? 

P. Vilka nya krav medför funktionsentreprenader på beställarens uppföljnings
system och prognosmodeller for drift och underhåll av vägar? 

6.8 Förfrågningsunderlag 

Q. Vilka handlingar bör ingå i forffågningsunderlaget när drift och löpande underhåll 
upphandlas på funktionsentreprenad? 

6.9 Vidareutveckling 

R. Vilka problem kan (i samband med funktionsentreprenader) for dagen inte anses vara 
lösta på ett tillfredsställande sätt? 
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SVAR 

6.1 Partsavsikter 

Fråga A. Vilka mål har beställare respektive entreprenörer och vilka problem kan målkonflikter 
skapa i avtalsförhållandet? 

Svar: 
Parternas allmänna mål 
Från Vägverket (Produkter och tjänster, 1992 e) uppges syftet med att "hålla" en landsväg vara 
att erbjuda kunderna följande nyttoeffekter; "en bärig, miljöanpassad och säker vägförbindelse 
med acceptabel framkomlighet". 

Beträffande vägnätets tillstånd sägs i Vägverkets regler för drift och underhåll (1990, s 17) 
följande; "Vägnätets tillståndsfördelning skall vara sådan att vägkapitalet långsiktigt vidmakt
hålls. Vidare skall kostnaderna för miljö, olyckor, transportuppoffringar och väghållning mini-
meras." 

I en studie av Sölvell (1991) avseende konkurrens mellan företag i Sverige redovisas följande 
allmänna mål för privata företag; "Företag strävar efter ökad lönsamhet och uthållig konkur
renskraft. I denna strävan ingår både att öka effektiviteten och att uppnå marknadsdominans" 
(s 287). 

Partsavsikter i entreprenader 
Parternas mål i samband med entreprenader är självklart en produkt av de allmänna målen. En
ligt Walker (1989) borde den viktigaste faktorn av alla i samband med anläggnings- och bygg
nadsentreprenader vara beställarens mål. Walker sammanfattar dessa på följande sätt. 
"The client will be concerned in three major areas of price, quality and time" (s 70). 

Hur de tre faktorerna viktas inbördes beror enligt Walker på beställarens aktuella situation. 
Som exempel anger samma författare följande; "A public client with a low capital budget but 
high revenue budget may wish to suppress the initial price at the expense of quality..." (s 70). 
Matyas (1991) har för nordamerikanska förhållanden sammanfattat beställarens mål som 
"under budget, ahead of schedule and out of court". 

Byggentreprenörens mål har redovisats av bl a Park & Chapin (1992, s 56), för nordameri
kanska förhållanden enligt nedanstående utdrag; 

"The most commonly pursued objectives of construction management are directed to the fol
lowing: 

1. Sales volume. 
2. Cross profit. 
3. Percentage return on sales. 
4. Percentage return on investment. 
5. Percentage return on total asset. 
6. Improvement of performance. 
7. Share of market. 
8. Quality of performance. 
9. Employment security. 



106 

Beträffande prioritering av mål uttalar sig Park & Chapin på följande sätt; 

"Most, however, are concerned with making a profit, and various forms of the profit objective 
are most frequently used as business goals" (s 56). 

I en amerikansk studie av entreprenader avseende drift och löpande underhåll av vägar redo
visas bl a följande exempel på vanliga mål och drivkrafter hos beställarna (Transportation Re
search Board, 1991, s 28): 

• demands for improved levels of service at lower costs; 

• employment reductions; 

• needs to balance seasonal or geograficai worklevels and resource demands; 

• efforts to avoid or minimize investments in expensive or specialized equipment; 

• opportunities to test or reap the benefits of new equipment, materials or techniques 
with limited investments. 

För entreprenader avseende drift och underhåll av vägar och gator kan beställaren ha föl
jande delmål; 

• att erhålla kostnadspress i anbudsstadiet 
• att få en viss flexibilitet under entreprenadtiden utan att drabbas av orimliga "extra-

räkningar" 
• att inte överskrida budgeterade medel 

• att erhålla god årskostnadsekonomi (dvs att summa kostnader för byggande, underhåll och 
drift per år kan hållas på godtagbart låg nivå) 

• att specificerad standard uppnås 

• att skapa goda relationer till trafikanterna 

• att skapa goda relationer till entreprenörer 

• att kapa toppar i egenregiverksamheten. (Även om entreprenadandelen för närvarande ökar 
markant så utförs fortfarande mer än 50% av de offentliga beställarnas drift och underhåll 
av vägar och gator i egen regi.) 

Kostnadspress i anbudsstadiet förutsätter konkurrens. Flexibilitet under entreprenadtiden är av 
särskild stor vikt vid drift- och underhållsentreprenader därför att så många svårförutsägbara 
faktorer kommer in i bilden t ex ändrade anslagsnivåer och extrema klimatvariationer under en
treprenadtiden. Om de först uppräknade målen uppnås blir förutsättningarna för att hålla sig 
inom budgetramarna goda. Specificerad standard och budgetnivån speglar också beställarens 
ambitioner med livscykelekonomin. God årskostnadsekonomi på sikt är detsamma som att 
undvika kapitalförstöring. 

Entreprenörens mål i samband med drift och underhållsentreprenader kan vara att; 

• göra goda affärer 

• uppnå marknadsdominans 

• skapa goda relationer med viktiga beställare 

• leverera efterfrågad kvalitet 

• erhålla kontrakt med rimlig riskfördelning mellan parterna 

• utveckla sin verksamhet produktivitetsmässigt 
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• skapa goda relationer till användarna (trafikanterna) 

• erhålla nya uppdrag 

• utjämna säsongsvackor för fast anställd personal 

Det först uppräknade målet "göra goda affärer" kan betraktas som överordnat flera av de övri
ga t ex det 2:a, 3:e, 5:e och 6:e eftersom uppnående av dessa också bäddar för att goda affärer 
kan göras. 

Eftersom parternas mål i vissa delar är olika kan målkonflikter uppstå bl a vid strävan att uppnå 
följande delmål; 

Beställaren Entreprenören 

Kostnadspress Att göra goda affärer 

Inte överskrida budget "-

Konkurrens Uppnå marknadsdominans 

Vilka av dessa syften kan betraktas som primära (styrande) vid alternativa handlingsmöjligheter 
inom ramen for de traditionella entreprenadformerna (utförande- och totalentreprenader)? 

I en lågkonjunktur i anläggningsbyggandet gynnas beställarna på så sätt att kostnadspress i an
budsstadiet fås utan ansträngning både för bygg-, underhålls- och driftentreprenader. Bestäl
larens ekonomiska mål kan därför relativt lätt uppfyllas. Flexibiliteten under entreprenadtiden 
kan dock vara sämre än under mer balanserade marknadsförhållanden därför att uppdragen ofta 
räknats hem med extremt små marginaler. 

En högkonjunktur kan medföra problem att erhålla rimlig nivå på anbuden och därmed styra 
sin årskostnadsekonomi och sina budgeterade medel. Sannolikt prioriterar beställaren eko
nomiska delmål (och framför allt budgetmål) i en pressad situation. Budgeten prioriteras, där
för att den för en offentlig beställare utgör en politisk (i demokratisk ordning) fastställd eko
nomisk handlingsplan där behov från andra verksamheter viktats mot behovet av drift och un
derhåll. 

Om entreprenören pga en extrem marknadssituation vid exempelvis överhettad marknad tvin
gas välja mellan olika delmål kommer uppdrag som betalar sig snabbt att prioriteras oavsett 
vem som är beställare. 

I en bred undersökning av driftentreprenader i USA (Mc Mullen m f l , 1986) nämns bl a följan
de om entreprenörens beteenden "Contractors are in business to make a profit and that moti
vation is sometimes difficult for govermental agency personnel, whose motivation unless on 
service, to appriciate. Unless they are compensated, contractors have a clear right not to do 
work beyond the scope of their contract or not to perform work to higher quality standards 
than those specified" (s 17). 

En entreprenör som "driver" sina primära syften inom ett avtal kan ställa till med tre typer av 
ekonomiska problem för beställaren. För det första krav på ekonomisk ersättning utöver kon-
traktsumman pga oklarheter eller brister i förfrågningsunderlaget. För det andra så kan om lö-
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pande räkning används som ersättningsform beställarens budgeterade kostnader för entreprena
den överskridas avsevärt. För det tredje kan oklara kvalitetskriterier medföra att beställaren 
erhåller "mindre kvalitet för pengarna" än han tänkt sig. 

Den första typen av problem leder ibland till tvister. Eftersom ett fåtal fall avgörs i allmän dom
stol är antalet tillgängliga rättsfall starkt begränsat. Följande praktikfall ingår i min egen erfa
renhet av texter i förfrågningsunderlaget för driftentreprenader. "Anbud ska avges med fast pris 
...skulle extrema avvikelser i väderleken förekomma ...kan entreprenören uppta diskussioner 
om reglering av anbudssumman." Denna text föranledde att entreprenören skriftligen anmälde 
krav på extra betalning motsvarande 80% av anbudssumman. Beställaren hävdade att 
ifrågavarande vinter låg inom normal variation från ett medelvärde och således inte borde med
föra fördyringar. 

I ett annat entreprenadavtal användes följande text: "Entreprenören skall svara för drift och un
derhåll av gator och vägar". Parterna blev under entreprenadtiden oense om vad som räknas in 
i underhåll respektive reinvestering på gatunätet. Detta hade inte specificerats i detalj i förfråg
ningsunderlaget och beställaren hävdade exempelvis att nya toppbeläggningar var att beakta 
som underhåll medan entreprenören menade att det var frågan om en reinvestering och därför 
inte ingick i åtagandet. En följd av entreprenörens tolkning blev att krav på extra ersättning 
ställdes för arbeten med bl a toppbeläggningar. 

Vid tvetydigheter i förfrågningsunderlagets texter har beställaren en ogynnsam position från 
avtalsrättslig synpunkt. Förfrågningsunderlaget upprättas genom beställarens försorg och för 
de texter som ligger utanför standardavtalets (AB) är det således beställaren ensidigt som ut
formar texterna. Vid tvetydigheter i sådan text kan den sk oklarhetsregeln bli tillämplig. Denna 
innebär att "man vid tvekan om innebörden av villkor i ett skriftligt avtal tolkar villkoret till 
nackdel för den part (eller sida) som avfattat villkoren. Oklarheten kan ha formen av medveten 
eller omedveten otydlighet eller svårbegriplighet, inbegripet luddigt (råddigt) skrivsätt." (Citat 
Bernitz, 1991, s 44.) 

Vilka möjligheter har beställarna att minska risken för kostnadsökningar av denna typ? 

Oavsett entreprenadform så gäller det att utveckla förfrågningsunderlagen så att beställarens 
avsikter framgår så tydligt som möjligt. Om undantag från åtagandet införs skall dessa precise
ras noga. För de två relaterade praktikfallen skulle det innebära att en normalvinter beskrivs i 
kalkylerbara termer t ex ett visst antal dygn med snönederbörd av en viss mängd uppmätt på en 
viss klimatstation. En normalvariation ex + 20% kan också anges. I fallet med vilka aktiviteter 
som räknas som underhåll kan problemet enkelt förebyggas genom att i förfrågningsunderlaget 
ange vilka aktiviteter som hör till den ena eller andra kategorin. 

Arbetet med att förtydliga texterna i förfrågningsunderlagen är en kvalitetsutveckling som stän
digt bör bedrivas från beställarhåll. 

Frågor av stor principiell betydelse för beställarna bör drivas i domstol så att domar och preju
dikat blir allmänt tillgängliga för dem som författar texterna i förfrågningsunderlagen. 

Problem av den andra typen nämligen att löpande räkning valts som ersättningsform kan med
föra kostnadsstyrningsproblem för beställaren. Om löpande räkning med tak- och kostnadsin
citament används kan totalkostnaden möjligen överblickas. Istället löper dock beställaren risk 
för att den totala arbetsprestationen och eller kvaliteten på uppdraget inte blir den av beställa
ren förväntade. 
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Lösningen för beställaren är att föreskriva andra typer av ersättningsformer. 

Införande av entreprenader med krav på funktion för användarna som ledstjärna skulle antag
ligen medföra att delmålet "goda realtioner till användarna" skulle få en hög rang både hos be
ställarna och entreprenörerna. De primära målen hos parterna skulle emellertid inte påverkas. 

Önskvärt vore att anbudsvillkor, upphandling och kvalitetsstyrning utformas så att parternas 
skilda mål medverkar dynamiskt i en process som leder till väl fungerande anläggningar med 
god årskostnadsekonomi. 

6.2 Funktionsentreprenadens särprägel 

Fråga B. Hur skiljer sig ftinktionsentreprenaden från traditionella entreprenadåtaganden? 

Svar: General- och delade entreprenader för nybyggande karaktäriseras av att entreprenörens 
åtagande begränsas till själva utförandet. Projekteringen (produktbestämningen) som bl a inne
fattar utformning, dimensionering och val av tekniska system utförs av beställaren eller av den
ne anlitad konsult. Dessa entreprenader faller under samlingsnamnet utförandeentreprenader. 

Vid totalentreprenader ingår större delen av projekteringen i entreprenörens åtagande. I total
entreprenader använder beställaren ibland funktionskrav som ett sätt att specificera slutpro
dukten. 

Om beställarens kravspecifikation i huvudsak består av mätbara funktionskrav och underhållet 
under funktionsgarantiperioden inkluderas i entreprenörens åtagande är det fråga om en funk
tionsentreprenad. 

För underhållsentreprenader kan man tala om funktionsentreprenader när beställaren - styr pro
duktkvaliteten med stöd av mätbara funktionskrav och viss del de löpande underhållsåtgärder
na under garantiperioden ingår i åtagandet. 

Sådana åtgärder (exempelvis beläggningsreparationer) som krävs för att hålla funktionsnivån 
på de delar som underhållits bör ingå i entreprenörens åtagande. 

Funktionsentreprenader för drift och löpande underhåll av anläggningar förutsätter (förutom 
mätbara funktionskrav) att entreprenören återger sig en kontinuerlig beredskap for att rätta till 
funktionsfelen inom (av beställaren) angivna åtgärdstider. 

En definition av funktionsentreprenaden som täcker in byggnande, underhåll och drift får föl
jande lydelse: Entreprenad där väsentliga egenskaper hos slutprodukten definieras med mätbara 
funktionskrav och ett flerårigt, kontinuerligt funktionsansvar ingår. 

Är funktionsentreprenaden en egen entreprenadform? 

Enligt Motiv AB72 (Byggandets kontraktskommitté, 1973) är det omfattningen av entreprenö
rens åtagande som skiljer entreprenadformerna åt. En ny entreprenadform konstitueras således 
av entreprenörens åtagande på ett markant sätt skiljer sig från övriga former. 
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Funktionsentreprenad för nybyggande skiljer sig från totalentreprenaden genom att underhållet 
under en period av i storleksordningen 5 år ingår i åtagandet dvs det rör sig om ett markant 
större åtagande och därmed en ny entreprenadform. 

Samma principiella diskussion kan föras om underhållsentreprenader. I funktionsentreprenaden 
ingår till skillnad från totalentreprenaden vissa underhållsåtgärder under en period av 5-10 år. 

Entreprenader avseende drift och löpande underhåll på funktionsentreprenad innebär att entre
prenören, förutom själva utförandet, åtager sig driftplanering, ett kontinuerligt funktionsansvar 
och kontakter med trafikanter och boende i området. Totalentreprenader har provats i ett fåtal 
entreprenader (i Sverige) och då inkluderat driftplaneringen men utan mätbara funktionskrav. 
Funktionsentreprenader för drift och löpande underhåll kan definitionsmässigt skiljas från total
entreprenaden genom att entreprenörens åtagande innefattar ett kontinuerligt funktionsansvar 
under brukstiden (brukstiden sammanfaller i detta fall med entreprenadtiden). 

Fråga C. Hur kommer beställarens, konsultens och entreprenörens roller att förändras i jäm
förelse med de traditionella entreprenaderna? 

Svar: Beställarens roll förändras från den som i detalj beskriver och kontrollerar tekniska lös
ningar till den som beskriver slutprodukten och dess funktion och kvalitetssäkrar denna. Upp
följning av själva produktionen blir ointressant för beställaren. Beställarens intresse fokuseras 
istället till hur den färdiga anläggningen fungerar. 

Entreprenörens roll förändras kraftigt från den som enbart producerar enligt en detaljerad spe
cifikation till den som också projekterar och svarar för visst underhåll. Detta innebär att entre
prenören svarar för utarbetandet av tekniska lösningar, föreslår material och helt på egen hand 
utför nödvändig produktionskontroll och bedömer underhållsbehovet (nybyggnad). 

Således utförs projektering, utförande och underhåll inom ett företag, vilket bäddar för kun
skapsöverföring mellan projektorer, utförare och underhållspersonal. 

De vanligen förekommande diskussionerna mellan parterna huruvida en "oväntad" kostnad be
ror på projekteringen eller utförandet kommer att minska avsevärt. 

Entreprenören får också ta på sig funktionsgarantier vilket förutsätter att entreprenören följer 
upp anläggningens funktion under garantiperioden. Vid traditionella entreprenader är denna 
uppföljning beställarens problem. 

Entreprenörens roll utökas således väsentligt från att ha varit "den lydige montören" till den 
som svarar för detaljprojektering, utförande och underhåll. Här finns också en stor möjlighet 
att öka den egna kompetensen. Det kan tyckas att beställarens roll i sammanhanget minskar 
vilket delvis stämmer, men det viktigaste är att beställarens roll ändras och renodlas. Funk
tionsentreprenader kommer antagligen att ge ett intimare samarbete och bättre relationer mel
lan beställare och entreprenörer än vad som är vanligt vid utförandeentreprenader. 

Konsultkompetensen kommer sannolikt att delas på dels de som hjälper beställarna med att ta 
fram förfrågningsunderlag med funktionsbeskrivningar och dels de som anlitas av entreprenö
rerna för att utarbeta tekniska lösningar och bedöma underhållsbehovet (nybyggnadsentrepre
nader). 
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En fördel med funktionsentreprenader är att aktörerna i byggprocessen görs delaktiga i strävan 
mot de långsiktiga målen för verksamheten - nämligen en väl fungerande anläggning (för an
vändarna). Både entreprenören och hans konsult görs delaktiga i ansträngningarna att uppnå 
detta mål. 

Parternas grundläggande syften i ekonomiska frågor kommer dock fortfarande att befinna sig 
på kollisionskurs precis som vid traditionella entreprenader. 

6.3 Kreativitet 

Fråga D. Kommer funktionsentreprenader att leda till utveckling av bättre organisation, pro
duktionsmetoder och tekniska lösningar? Vilken typ av innovationer kommer i så fall att gyn
nas? 

Svar: I USA (TRB, 1991) har en omfattande studie av "innovativa" kontraktsformer for byg
gande och underhåll av vägar genomförts. Studien resulterade i bl a följande rekommendatio
ner för att öka kreativiteten. 

• Tillämpning och utveckling av totalentreprenadkonceptet. 

• Utvecklingsinsatser for att få fram entreprenöransvar som relateras till kvalitets- och 
funktionsfaktorer. 

• Användning av sidoanbud (i traditionella entreprenader). 

Som ett hinder för innovationer i byggbranschen uppger Nam & Tatum (1988) bl a separatio
nen av projektering från produktion vara. 

Totalentreprenaden medför att detta hinder rivs ned men det kvarstår andra hinder bl a mellan 
drift- och underhållsverksamheten och projekteringen. 

Funktionsentreprenad for nybyggande av vägar undanröjer delar av detta hinder (underhållet) 
och fokuserar dessutom projekterings- och produktionsansträngningarna kring frågor som rör 
anläggningens funktion for trafikanterna. 

Funktionsentreprenaden uppfyller således många av de kriterier som kan ställas upp för en 
entreprenadform som bäddar for kreativitet. Vilken typ av innovationer kan funktionsentrep
renaden leda till? 

Enligt Larsson (1992) gäller för byggföretag att det är de små (inkrementella) snarare än de 
stora (radikala) innovationerna som i första hand förändrar byggandet. "Lönsamhetskravet på
verkar adoptionsprocessen så att innovationer som ger lätt kalkylerbara vinster lättare slår 
igenom än sådana som ger vinst på sikt" (s II) . 

Enligt Nam & Tatum (1989) är det marknadens krav som driver de små innovationerna medan 
de stora drivs av den allmänna teknologiska utvecklingen. 

Utvecklingen mot få och stora företag i byggbranschen kan gynna vissa typer av innovationer 
medan andra missgynnas. Enligt Björklöf (1986, s 22) är det " i de stora projekten, som endast 
de större företagen kan konkurrera om och som mer betydande innovationer provas". 
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I en tänkt framtida användning av funktionsentreprenader där också små eller åtminstone me
delstora företag deltager i anbudstävlingarna är det realistiskt att antaga att det i första hand 
blir de små innovationerna som kommer att stimuleras. Dessa innovationer kan dock bli av en 
annan karaktär än vid traditionella entreprenadformer eftersom användarfunktionen blir också 
entreprenörens ledstjärna. Vidareutveckling av tekniska lösningar och produktionsmetoder som 
medför god funktion i kombination med kostnadseffektivitet kommer antagligen att gynnas. 
Det kan exempelvis bli frågan om regionala anpassningar av väl kända tekniska lösningar. 
Anpassningen kan vara t ex att det kvartärgeologiska förhållandena utnyttjas på ett kostnads-
effektivt sätt. 

Funktionsentreprenaden ger också en anledning för entreprenörer och konsulter att hålla sig å-
jour med utvecklingen av tekniska lösningar. Detta engagemang har hittills förbehållits beställa
ren och av denne anlitade projektorer. 

För drift- och underhållsverksamheten öppnas också möjligheter till regionala och lokala an
passningar bl a beträffande produktionsteknik. Den välkända strategin "att sträva mot ständiga 
förbättringar" ges goda möjligheter att komma till stånd därför att ekonomiska incitament där
för kan skapas. 

Ett nytt hinder för innovationsbenägenhet kan emellertid uppkomma om anbudsvillkoren ut
formas olämpligt. Detta hinder är olämplig ekonomisk riskfördelning mellan parterna. Denna 
fråga diskuteras separat (se fråga L). 

Helt nya fullständigt oprövade tekniska lösningar är svåra att upphandla i traditionell anbuds
tävlan med godtagbar konkurrens. 

I sådana fall är antagligen sk teknikupphandling att föredra före funktionsentreprenad. Med 
teknikupphandling avses (Westling, 1991) en process, där en vara, tjänst eller ett system upp
handlas, och där utveckling av ny teknik är nödvändig för att köparens krav skall uppfyllas. 

Enligt Westling är bl a projekt med funktionskrav lämpade för teknikupphandling. 

6.4 Konkurrens 

Frågor 

E Vilken allmän betydelse har konkurrensen för kostnadsnivån och vilka konkurrensregler 
kommer att gälla inom EG och i Sverige? 

F Blir funktionsentreprenader "gångbara" inom EG? 

G Är funktionsentreprenader något som "bara" de stora byggföretagen kommer att klara 
av? 

Svar på fråga E: Nyttan av "fr i" konkurrens mellan företag har diskuterats i många samman
hang bl a i konkurrenskommitténs betänkande (1991). 

Bland annat sägs följande: 
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"Konkurrens inom näringslivet är nödvändig både för att styra resurserna i enlighet med konsu
menternas preferenser och för att skapa ett tryck på företagen att effektivisera produktionen så 
att kostnaderna och därmed priserna blir så låga som möjligt". 

"Även företagens innovationsbenägenhet påverkas... Det kan hävdas att intensiv konkurrens 
ger företagen starka incitament att genom teknisk och organisatorisk förnyelse förbättra sin 
produktivitet". 

Inom EG utgör konkurrenspolitiken en viktig hörnsten. Genom undanröjande av handelshinder 
(Bernitz, 92) av alla slag vill man åstadkomma en effektiv konkurrens mellan bl a entreprenad
företagen. Syftet är bl a att främja låga priser. I Sverige blir effekten antagligen den (inom an
läggningssektorn) att större konstbyggnader (exempelvis broar) och möjligen omfattande väg
byggen men knappast drift- och underhållsverksamheten kommer att utsättas för konkurrens 
från företag med säte i andra länder i Europa. 

För den typ av entreprenadupphandlingar avseende drift och underhåll som behandlas i förelig
gande avhandling är således den inhemska konkurrensen av största betydelse. Nyttan av in
hemsk och lokal rivalitet mellan företag har påtalats av bl a Sölvell (1991). 

Den senare skriver bl a 

"Rivalitet är mest påtaglig inom lokala miljöer där man talar samma språk, har täta kontakter, 
förstår varandra och lätt etablerar ett förtroende. Det är ofta en stad eller en region inom ett 
land" (s 288). 

"En tät kamp sätter ökad press på företagen att experimentera, söka differentiera sig från kon
kurrenterna, vilket bidrar till innovationer och förnyelse" (s 289). 

"En dynamisk konkurrens på det lokala planet i Sverige blir därmed fortsatt viktig för konkur
renskraften. Lokal dynamik och rivalitet blir därför troligen än viktigare när gränser rivs och 
konkurrensen internationaliseras" (s 295). 

Konkurrenssituationen inom byggbranschen i Sverige har granskats på uppdrag av konkur
renskommittén (1991). Situationen beskrevs bl a enligt följande: 

"Själva byggandet ombesörjs av ett fåtal stora och ett stort antal små byggföretag (byggentre
prenörer) som är verksamma på ett antal lokala och regionala marknader. Under 1980-talet har 
många fusioner skett av stora rikstäckande företag för både husbyggnads- och anläggnings
verksamhet. Antalet företag som kan klara mer avancerade husbyggnadsprojekt och anlägg
ningsarbeten har minskat, ..." (s 109). 

"Byggmaterialindustrin är i hög grad präglad av stordriftsfördelar,... priskonkurrensen är 
också begränsad inom många delbranscher" ( s i l l ) . 

För bostadsbyggande i Stockholmsregionen har enligt länsbostadsnämnden (Byggindustrin, 
1993) kostnader för konkurrensutsatta objekt uppskattats ligga ca 13-45% under sådana som 
inte varit konkurrensutsatta. (Jämförelsen avsåg emellertid inte verkligt rapporterad totalkost
nad utan de kostnadsuppskattningar som låg till grund för de preliminära lånebesluten). 

En hörnsten för uppbyggnaden av EG har varit och är konkurrenspolitiken. Ett led i ambitio
nerna att bädda för effektiv konkurrens är att införa fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och 
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människor. Ett annat är att införa "ordningsregler" för företagens och offentliga beställarens 
uppträdande inom den gemensamma marknaden. 

EG-direktiven för offentlig upphandling är ett exempel på "ordningsregler" som gäller offent
liga upphandlingar och som syftar till f r i konkurrens över nationsgränserna. Direktiv 71/35 av
ser upphandlingar av offentliga byggnads- och anläggningsentreprenader för belopp översti
gande 5 miljoner ECU (ca 45 MSEK). En huvudprincip är (Bernitz, 1992) att företag i andra 
EG-länder skall kunna få reda på vilka entreprenader som är ute på anbudsräkning genom krav 
på publicering i EG:s officiella tidskrift (Official Journal). En andra huvudprincip är att "en 
myndighet som infordrar anbud inte får åstadkomma diskriminerande effekter genom tekniska 
specifikationer". Dessutom ställs vissa krav på objektiva metoder beträffande rätten att lämna 
in anbud och prövning av anbuden. 

Anbud skall infordras genom öppen eller selektiv upphandling såvida inte särskilda skäl före
ligger att använda förhandlad upphandling. Förhandlad upphandling med publiceringstvång får 
användas bl a då felaktiga anbud inkommit under öppen eller selektivt anbudsförfarande samt 
under exceptionella förhållanden t ex då arbetets beskaffenhet eller riskerna i anslutning därtill 
omöjliggör prissättning i förväg. 

Om EG:s direktiv inte följs kan vissa påföljder bli aktuella. Bland annat kan upphandlings
ärenden överklagas till domstol och företag som diskriminerats erhålla skadestånd. 

Sverige är på god väg att anpassa sina regelverk till EG: s rättsregler. Bland annat finns ett lag
förslag framme om "offentlig upphandling och EES" (Finansdepartementet, 1992). 

I lagförslaget återfinns bl a följande formuleringar av betydelse också vid fiinktionsentrepre
nader: 

Om förfrågningsunderlaget: "Vid upphandling skall särskilt beaktas att kraven på kvalitet och 
prestanda inte ställs högre än vad som behövs i varje särskilt fall." 

"...teknisk beskrivning ...skall göras med hänvisning till europeiska tekniska specifikationer när 
sådana finns..." 

"Om europeiska tekniska specifikationer ...inte finns får den tekniska beskrivningen göras med 
tillämpning av 

1. svensk standard som överensstämmer med godtagen internationell standard, eller om sådan 
standard inte finns 

2. annan svensk standard, eller om inte heller sådan standard finns 

3. annan standard." 

"En upphandlande enhet får varken i förfrågningsunderlaget eller i annat underlag för upphand
lingen beskriva föremålet för upphandlingen på ett sådant sätt att endast en viss vara eller pro
cess kan komma ifråga." 
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Om prövning av anbud: 

"En upphandlande enhet skall anta antingen det anbud som har lägst anbudspris eller ett med 
högre pris om sådant anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till driftkostna
der, funktion och liknande omständigheter." 

För drift och underhåll av vägar och gator kommer den sk "egenregilagen" om och när den 
införs att betyda en ökande konkurrens. Lagförslaget uppställer krav på att minst 50% av drift 
och underhåll av vägar och gator hos statliga och kommunala beställare skall utsättas for kon
kurrens förutsatt att volymen översteg 5 mkr under det senaste verksamhetsåret. För byggande 
krävs att 100% av objekten utsätts for konkurrens. 

I avvaktan på lagförslagets behandling har följande direktiv lämnats till Vägverket i budget
propositionen (1993). "Fr o m inledningen av år 1994 skall 100% av Vägverkets nyinveste
ringar upphandlas ...under konkurrens. Motsvarande siffra för drift- och underhållsverksam
heten skall vara minst 50% år 1994". 

Dessa direktiv utgör en markant ökning av volymerna som ska utsättas för konkurrens efter
som motsvarande siffror (Vägverket, 1992 f) under 1991 var ca 50% för byggande och mindre 
än 10% för drift och underhåll av vägarna. 

Fråga F. Blir funktionsentreprenader gångbara inom EG? 

Svar: Enligt EG: s byggproduktdirektiv som också omfattar anläggningar ska (Magnusson, 
1993) byggnadsverk uppfylla väsentliga krav avseende 

1. Bärförmåga, stadga och beständighet 
2. Brandskydd 
3. Hygien, hälsa och miljö 
4. Säkerhet vid användning 
5. Bullerskydd 
6. Energihushållning och värmeisolering 

Byggande, underhåll och drift av vägar och gator berörs främst av kraven på bärförmåga, be
ständighet, bullerskydd samt säkerhet vid användning. 

Dessa aspekter kan redan i dagens kunskapsläge i princip styras med hjälp av lämpliga funk
tionskrav och spelregler för hur ansvaret gentemot tredje man skall fördelas ( se fråga L). 

Byggproduktdirektivet anger (Magnusson, 1993) tre skilda vägar för att specificera krav på 
byggprodukter: 

A Harmoniserade standarder utarbetade av CEN/CENELEC på mandat av EG-kommissio-
nen. 

B Europeiska tekniska godkännanden, ETA, meddelade av auktoriserade nationella organ. 

C Nationella tekniska specifikationer. 
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Nationella tekniska specifikationer kan användas om harmoniserade standarder eller ETA sak
nas förutsatt att kraven i direktivet uppfylls och specifikationen godkänts av EG-kommissio-
nen. 

Det nationella arbetet med standard för nybyggande av vägar pågår för närvarande. Nya B YA 
görs med avsikten att underlätta införandet av funktionsentreprenader (Magnusson, 1993). 

B Y A kommer således att innehålla krav på funktionella egenskaper men också förslag på tek
niska lösningar som anses uppfylla dessa krav. Föreskrifter om produktionsmetoder/förfaran
den kommer inte att inforas. 

BYA anpassas till EG.s direktiv och en beredskap skapas att föra in CEN-standarder (när de 
kommer). 

Den kommande nationella standarden kommer således inte i sig att utgöra ett hinder för funk
tionsupphandling. 

För drift och underhåll av vägar saknas for närvarande europeisk standard varför svensk stan
dard kan godtagas. Svensk standard for drift och underhåll av vägar motsvaras av Regler for 
Underhåll och Drift (Vägverket, 1990). Dessa regler är i princip utformade som funktionskrav 
vilket medför att en EG-harmonisering för närvarande medför att funktionsupphandling får an
ses godtagbar åtminstone i Sverige (författarens egen slutsats). 

För att fiinktionsentreprenader skall bli "gångbara" inom EG krävs antingen att den svenska 
standarden godkänns (av EG-kommissionen) eller att normarbetet inom ETA eller CEN utförs 
med tanke på att funktionsupphandling ska bli möjlig. 

Enligt Magnusson (1993) är det av vikt att vi bevakar och försöker påverka CEN-arbetet så att 
"standarder för mätning av funktionella egenskaper hos vägytan och dess delar utvecklas. An
nars kan inträdet i EG bli ett hinder for funktionsentreprenader i Sverige". 

Det är antagligen också så att tillskapandet av en standard som bygger på funktionskrav istället 
för på nationellt utvecklade tekniska lösningar är det enda sättet att överbrygga internationella 
meningsskiljaktigheter i standardfrågor (författarens egen slutsats). 

Fråga G. Är funktionsentreprenader något som "bara" de stora byggföretagen klarar av? 

Svar: För nybyggandet finns en viss risk att de stora byggföretagen kommer att dominera vid 
införandet av funktionsentreprenader. Totalentreprenader har hittills gynnat de stora och me
delstora företagen som har tillgång till kompetens för projektering eller projekteringsledning. 

I funktionsentreprenaden ingår också underhållsansvaret under en period på minst 5 år. De två 
största funktionsentreprenaderna som pågår för närvarande har bägge räknats hem av Skanska. 

Vad kan beställarna göra för att fa en god konkurrens i anbudsstadiet? 

På den inhemska marknaden kan konkurrensen ökas bl a genom att: 

• etablera en rimlig riskfördelning mellan parterna. Entreprenören bör ej avkrävas 
orimliga risker beträffande underhållsåtgärder under funktionsgarantitiden (se fråga L). 
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• utveckla kalkylerbara anbudsvillkor. 

Vägverkets produktionsdivision kommer antagligen att bli en stark konkurrent om uppdrag av 
detta slag. Produktionsdivisionen innehar unika egenskaper om projektering och underhåll och 
drift av vägar. 

Den internationella konkurrensen kan ökas genom att: 

• tillämpa internationellt accepterade entreprenadrättsliga principer. 

• verka för att funktionsentreprenader får användas inom EG. 

Underhålls- och driftentreprenader på befintliga vägar och gator kommer säkerligen att in
tressera dels små och medelstora regionalt baserade företag dels Vägverkets produktionsdivi
sion. Även kommunala egenregiorganisationer kommer att ges möjlighet att konkurrera om 
denna typ av funktionsentreprenader. 

Fråga H . Bör drift och löpande underhåll upphandlas separat från de mer omfattande under
hållsåtgärderna? 

Svar: Vid konventionellt entreprenadförfarande är det i dag vanligt att drift och löpande un
derhåll av vägar och gator upphandlas separat. Som entreprenörer anlitas ofta regionalt base
rade intresseföreningar för lastbilar och schaktmaskiner. Avtalen utformas ofta som sk årsavtal 
vilket innebär att å-priser förhandlas fram för fordon, maskiner och utrustningar mm. Beställa
ren förbehåller sig sedan rätten att avropa tjänster allt efter behov. De rikstäckande byggföre
tagen har utom med några få undantag inte medverkat i denna typ av entreprenader. Mer om
fattande underhållsåtgärder (framförallt beläggningsunderhället) har däremot oftast upphand
lats från dessa företag. Avtalen i dessa fall liknar de som användes för nybyggande. Den van
ligaste entreprenadformen är general entreprenad där betalning sker enligt uppmätta, rappor
terade mängder och prissatt mängdförteckning. Under senare delen av 80-talet genomfördes i 
Stockholmsregionen flera kommunala försök att lägga ut all drift och underhåll till en enda en
treprenör. Dessa entreprenadkontrakt har i många fall förlängts och pågår fortfarande. Det 
finns all anledning att förvänta sig att en allt större del av drift och underhållsverksamheten 
kommer att utsättas för öppen konkurrens. 

Skötsel (drift och löpande underhåll) respektive underhåll (periodiska) har på många sätt olika 
karaktär. Skötselåtgärder har kort ekonomisk varaktighet, mindre än 1 år, och upprepas årligen 
ibland flera gånger per år på ett och samma vägavsnitt. Underhåll däremot är större insatser av 
typen ny toppbeläggning som har en flerårig varaktighet och sålunda utgör en investering. 
Skötseln kräver beredskap att på kort tid sätta in åtgärder medan underhållet kan planeras åt
minstone 1 år i förväg beträffande omfattning och när det skall utföras. Skötsel kräver således 
en hög servicenivå och ett kontinuerligt engagemang från entreprenören. 

Det är idag företag med olika ägarstrukturer och kompetens som utför skötsel respektive un
derhåll. De egenregiorganisationer och lokalt förankrade företag som idag hanterar skötseln av 
vägarna har byggt upp en god lokalkännedom och kompetens i övrigt för att på ett smidigt sätt 
klara av de problem som normalt uppkommer. En samlad upphandling av skötsel och underhåll 
skulle antagligen medföra att stora delar av denna typ av kompetens gick förlorad eftersom 
rikstäckande (som ej alltid är lokalt förankrade) företag sannolikt kommer att dominera som 
general- eller totalentreprenörer. Det kan vara av intresse för beställaren att försöka behålla lo-
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kalt baserad kompetens i skötselfrågor. Medel för skötsel respektive underhåll anvisas hos de 
offentliga beställarna från separata budgetar. Underhållet styrs via investeringsbudgeten som 
kan variera kraftigt mellan olika år. 

Ytterligare ett motiv för separat upphandling är att beställaren får en stor flexibilitet beträf
fande underhållsbudgeten. Beslutet att genomföra underhållsinvesteringar skall givetvis ligga 
helt och hållet på beställaren. Det gäller investeringarnas omfattning och när de ska genomfö
ras. Omvärldsfaktorer såsom besparingsdirektiv från politiker medför ofta att planerna på un
derhållsinvesteringar måste revideras. En annan orsak till omfördelning av underhållsinsatser 
kan vara oväntad kostnadsutveckling på andra delar av vägnätet. Om drift och underhåll upp
handlas i en sammanhållen funktionsentreprenad (med så "fasta" priser som möjligt) medför 
detta en relativt sett större låsning av underhållsinsatserna. 

Från konkurrenssynpunkt gynnas små lokalt/regionalt baserade fordons- och maskinägare av 
att skötseln upphandlas separat. 

Från kreativitetssynpunkt är det antagligen av godo att "bryta ned" de barriärer som idag finns 
mellan skötsel och underhåll. Vid samlad upphandling (av skötsel och underhåll) skulle de 
traditionella underhållsentreprenörerna skaffa sig kunskaper, personal och maskiner för att 
klara av också drift och löpande underhåll. Skötselentreprenörerna å sin sida kan tänkas skaffa 
kompetens och resurser för att klara av också underhållsåtgärderna (möjligen med undantag av 
underhållsbeläggningar). Detta skulle innebära att skötselkonsekvenser av underhållet och vice 
versa skulle samlas inom samma företag dvs livscykelekonomiska överväganden underlättas i 
så fall. 

Slutsatser 

Huvudregeln bör vara att skötseln upphandlas separat från mer omfattande underhållsåtgärder. 
Ett motiv är att bädda för så god konkurrens som möjligt i anbudsstadiet och ett annat att ås
tadkomma flexibilitet i underhållsbudgeten. 

Undantagna från huvudregeln är vägföreningar och små kommuner för vilka samlad upphand
ling av drift och underhåll bör övervägas (med undantag för underhållsbeläggningar). Motiven 
för dessa beställare är bl a att kunna åstadkomma entreprenader av sådan omfattning att t i l l 
räckligt många anbudsgivare visar intresse för uppdraget (dvs också konkurrensskäl) och att 
egna personella resurser ofta saknas för att handha flera entreprenader inom väg- och gatusek-
torn. 

6.5 Ersättningsformer 

Fråga I . Kan funktionsentreprenader för drift och underhåll av vägar och gator beskrivas i 
acceptabelt kalkylerbara förfrågningsunderlag? 

Svar: Med kalkylerbarhet avses här möjligheterna att prissätta anbudsvillkoren. Denna för
klaring av begreppet är flytande men kan preciseras något genom att klargöra syftet med kal
kylerbarhet och betrakta verkliga förutsättningar för kalkylerbarhet när traditionella entrepre
nadformer används. Syftet är att: 

I ge anbudsgivarna underlag för att prissätta uppdraget 
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I I skapa en rättvis tävling mellan anbudsgivarna (konkurrensaspekt) 

I I I kunna erhålla jämförbara anbud 

Vad är det som gör utförande - respektive fiinktionsentreprenader acceptabelt kalkylerbara 
och vilka faktorer i förfrågningsunderlagen spelar roll i sammanhanget? 

Ett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad (general eller delad) vid vägbyggnad består 
av; 

• Detaljerade tekniska lösningar 

• Vissa utförandekrav 

• Mängdförteckning (med förväntade delmängder uträknade) 

• Krav på att mängdförteckningen ska prissättas 

Anbudsgivarnas uppgift blir att uppskatta produktionskostnaderna och fördela dessa på pos
terna i mängdförteckningen. 

Summan av mängder multiplicerade med å-priser bildar sedan anbudssumman. 

Kalkylerbarhetssyftena (I-III) anses därvidlag uppfyllda. 

Det ekonomiska risktagandet för entreprenören är begränsat till vädrets inverkan på produk
tionskostnaderna och osäkerheten i hur effektivt produktionen kan bedrivas. 

Beställaren tar risken för och samtliga ekonomiska konsekvenser av fel och brister i förfråg
ningsunderlaget. Verkliga mängder mäts upp och regleras enligt å-priser i den prissätta mäng
dförteckningen, oväntade kostnader pga fel i den geotekniska undersökningen betalas av be
ställaren osv. 

Storleksordningen av ändringar och tillägg för nybyggande av vägar och gator (som beställaren 
betalar) ligger på 15-20% av anbudssumman (se bilaga 2). 

Trots att entreprenören inte behöver ta på sig risken för brister och fel i förfrågningsunderlaget 
verkar sådana kvalitetsfel i projekteringen inverka allmänt på anbudens spridning (se bilaga 2). 

Generellt har följande faktorer betydelse för kalkylerbarheten 

• Typen av kravspecifikation 

• Betalningssätt 

• Riskfördelningen mellan parterna (behandlas som separat fråga) 

• Förfrågningsunderlagets allmänna kvalitet 

• Vana och kunskaper att prissätta utifrån vissa "spelregler" 

Funktionsentreprenader medför dels nya typer av krav och dels ovana att kalkylera på den ty
pen av uppdrag. 

I introduktionsskedet kommer därför kalkylerbarheten vid funktionsupphandling i hög grad att 
bero av hur riskfördelningen mellan parterna och betalningssätten utformas. 
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Beträffande ersättningsformerna bör beställarna sträva mot så "fasta" priser som möjligt därför 
att detta är en viktig förutsättning för konkurrens i anbudsskedet. 

Vid de fåtal försök (se kap 5.1) som hittills gjorts att upphandla med funktionskrav och fasta 
priser har spridningen mellan anbuden varit relativt stor. Detta tyder på svårigheter att bedöma 
vilka resurskonsekvenser funktionskraven medför och osäkerhet om den ekonomiska risk som 
åtagandet medför. 

För att uppnå "en äkta tävling" i anbudsstadiet mellan anbudsgivarna krävs inte bara att man 
räknar på samma slutprodukt utan också att rimliga krav på kalkylerbarheten uppfylls. 

Vad beror svårigheterna att fastprissätta funktionskraven på och hur kan kalkylerbarheten för
bättras? 

Antag att en ny väg skall byggas på funktionsentreprenad. Av entreprenören krävs att funk
tionsnivån garanteras under en 5-årsperiod. Beställaren infordrar anbud med fast pris för byg
gande och underhåll. Entreprenören får "ta över" den geotekniska undersökningen. Entrep
renören ställs inför en del nya kalkylproblem i jämförelse med en utförandeentreprenad. Bland 
annat inställer sig följande frågor: 

Vilka konsekvenser får eventuella fel i den geotekniska undersökningen? Vilka konsekvenser 
för funktionsnivån medför olika tekniska lösningar? Vilka underhållsinsatser måste entrepre
nören räkna med under garantiperioden? Hur kommer omvärldsfaktorer som trafikutveckling 
och prisutveckling (förutsatt att de avviker markant från det förväntade) att påverka slutkost
naden för entreprenören? 

De kunskaper som krävs för att besvara merparten av dessa frågor finns för närvarande inte 
hos entreprenörerna. Även där kunskaperna finns är dokumentationen ofta inte så omfattande 
att den kan göras tillgänglig för anbudsgivarna. Väghållarna är också själva ovana att tänka på 
vilka konsekvenser val i nybyggnadsskedet får för underhåll, drift och funktionsnivåer. 

Traditionellt har projektorer, utförare av nybyggen och förvaltare tillhört olika organisations
enheter eller till och med olika företag. Funktionsentreprenader kommer förhoppningsvis att 
luckra upp sådana hinder för kunskapsflödet. 

Den upphandlingsvariant som rekommenderas av Grennberg (1993) skiljer sig i princip från de 
traditionella bl a i det avseendet att entreprenören får "ta över" den geotekniska undersökning
en. Detta ökar osäkerheten i kalkylskedet därför att av geotekniska felbedömningar orsakar 
merparten av de ändringar och tillägg (ca 20%, enligt bilaga 2) som man drabbas av vid tradi
tionella vägbyggnadsentreprenader. Dessa tillägg måste anbudsgivarna vid en funktionsentrep
renad enligt Grennbergs modell räkna in redan i anbudssumman. 

Ett sätt (nr 1) att öka kalkylerbarheten i anbudsskedet är att hålla sig till gängse principer för 
riskfördelning dvs låta beställaren stå för konsekvenserna av fel i den geotekniska utredningen. 

Fast pris bör kunna tillämpas vid nybyggnadsentreprenader. Fixt pris för underhållet under en 
5-års period innebär däremot en betydande svårighet att bedöma underhållsintervall och upp
skatta prisutvecklingen under perioden. Kalkylerbarheten kan i detta avseende ökas genom att 
(sätt nr 2) indexreglera underhållsinsatserna. 
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Kalkylerbarheten av underhållsåtgärdernas omfattning (intervall och mängd) kan ökas på olika 
sätt t ex genom att: 

• betala insatserna med stöd av reglerbar mängdförteckning (sätt nr 3) 
• betala en bonus för överkvalitet (från funktionssynpunkt) vid avlämnandebesiktningen (sätt 

nr 4) 

Om trafikmängden och eller typen av trafik förändras markant i jämförelse med de mängder 
och den typ som prognosticerats i förfrågningsunderlaget bör beställaren stå för den ekono
miska risken. 

Vilka kalkylerbarhetshöjande grepp kan införas utan att störa grundtankarna med funktionsent
reprenaden i allt för hög grad? (Grundtankarna är att verka mot funktionsmål och bädda för 
kreativt beteende hos entreprenörerna). 

Av ovan diskuterade sätt kan nr 2 och 4 inforas utan att riskera grundidéerna (riskfördelning 
mellan parterna diskuteras närmare under fråga K och L). 

Sätt nr 1 skulle vid byggande medföra betydande svårigheter att reda ut om funktionsfel som 
t ex ojämnheter beror av att den geotekniska undersökningen varit bristfällig eller att entrep
renören valt olämpliga tekniska lösningar. En följd av Grennberg & Grönwalls modell blir 
emellertid att ansvarsgränsen mellan parterna blir skarp och en annan att entreprenören själv 
antagligen ser till att verifiera eller komplettera den geotekniska undersökningen. Om sätt nr 1 
tillämpas blir det antagligen svårt att få entreprenören till fullo engagerad i ansträngningarna att 
nå en beständig funktion på den blivande vägen. 

För underhålls- och skötselentreprenader vore det däremot orimligt att låta entreprenören "ta 
över" de bedömningar av vägens drift- och underhållsstatus som lämnas i förfrågningsunder
laget. En orsak är att anbudsgivarna har ytterst svårt att själva förbättra kvaliteten på sådana 
uppgifter. 

Sätt nr 3 att betala proportionellt enligt en prissatt mängdförteckning skulle däremot på ett av
görande sätt påverka grundtankarna. Entreprenören skulle utan ekonomiska risker kunna välja 
tekniska lösningar och t o m få betalt för undermålig produktion. 

För underhålls- och skötselentreprenader har hittills gjorda försök med upphandling på fast 
pris (per säsong för drift) medfört ännu större problem med kalkylerbarheten än för nybygg
ande. I två av försöken har kostnadsnivån varit så hög att beställaren av den anlednin-gen åter
gått till en traditionell entreprenadform. 

Övertagande (på fast pris) av det löpande underhållet och driften för ett befintligt väg- eller 
gatunät medför bl a följande kalkylproblem: 

• Hur bedöma vilken tillståndsutveckling som kommer att äga rum under entreprenadtiden? 

• Vilken kvalitet har hittills gjorda drift- och underhållsinsatser på nätet? (Dvs vilken nivå har 
trafikanterna vant sig vid?) 

• Hur skall lokala variationer i tillståndsnivån fångas upp och kalkyleras? 

• Hur ska vinterväghållningen fastprissättas med tanke på de senaste 3 årens vintrar? 

• Hur kommer beställaren att bedöma eventuella restvärden vid entreprenadtidens slut? 
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Kalkylbarheten (i jämförelse med hittills gjorda försök) kan ökas genom att i förfrågningsun
derlaget: 

• ange genomsnittliga drift- och underhållsinsatser (frekvens) under de senaste åren 

• redovisa tillståndsutveckling under flera års tid 

• beskriva lokala problem 

• välja ersättningsformer som relateras till frekvenser/mängd istället för enbart säsong 

Om funktionskrav inte använts tidigare för det aktuella vägnätet är ytterligare en svårighet att 
bedöma om genomsnittliga uppföljda frekvenser för drift- och underhållsåtgärder svarar mot de 
funktionsnivåer (akut- och målnivån) som beställaren kräver enligt funktionsbeskrivningen. En 
ledning vid prissättningen kan då fås av s k funktionsstatustal. Dessa tal visar (Johansson & 
Lagerkvist, 1993) förhållandena mellan verkligt uppmätta funktionsnivåer och krävda akut-
eller målnivåer för vägnätet. Funktionsstatus bör mätas upp och anges som komplement till 
tillståndsbeskrivning och funktionskrav. 

För underhålls- och driftentreprenader (med funktionskrav) kan kalkylerbarheten i anbudssta
diet rangordnas enligt nedanstående tabell där aktiviteter som är enklare att prissätta placerats 
överst. I tabellen anges också rekommenderade ersättningsformer (egna FoU-resultat 
- se Olsson, 1992) för funktionsentreprenader. 

Tabell 6.1 Ersättningformer 

Ersättningsform 
Fasta priser Löpande räkning 

Aktivitet Fixt Exkl 
index 

Mängd
kontrakt 

Utan 
inci
tament 

Med 
inci
tament 

SOMMAR 
Toppbeläggning • X X 0 0 
Spårlagning • X X 0 0 
Slåtter • X X 0 0 
Dikesrensning • • X 0 0 
Siktröjning • X X 
Trafikmålning • X X 0 0 
Lappning X 
Spricklagning 0 0 X • 0 
Kantstensrep 0 0 X • 0 
Akuta rep 0 0 • X 

VINTER 
Snöbortforsling 0 0 X 0 0 
Snöröjning 0 • X 0 0 
Halkbekämonine 0 0 X 0 • 

Beteckningar: X= lämplig (rekommenderas) • = användbar (med viss tvekan) 
0 = olämplig 

Not. Rangordningen gäller inte mellan sommar- och vinteraktiviteter. 
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Förfrågningsunderlag som är kalkylerbara ger en första förutsättning till reell tävlan mellan an
budsgivarna (om fast pris efterfrågas). Detta gäller till exempel aktiviteterna toppbeläggning 
och slåtter som kan planeras i förväg beträffande kvalitet, mängd och tid då aktiviteten utförs. 

Andra aktiviteter såsom lappning och spricklagning av beläggningar, återställande av belägg
ningen efter V A-arbeten och så vidare är svårare att bedöma i anbudsstadiet. Omfattningen kan 
dock mätas upp i efterhand, det vill säga å-prislista som är mängdrelaterad är en lämplig er
sättningsform om man vill betala för verkligt utförd prestation. 

För de aktiviteter som är mest beroende av slumpfaktorer som halkbekämpning och snöröjning 
är det tveksamt om fasta årspriser är rimliga även om det rör sig om 3-5 årsavtal. 

Den svåraste aktiviteten att bedöma är omfattningen av halkbekämpningen. Ett begärt fast pris 
per år skulle innebära en ren gissning från entreprenörens sida. Följden kan bli att entreprenö
ren antingen får betalt för icke utförda prestationer eller för bara en del av sin verkliga arbets
insats. Ett alternativt sätt, som förbättrar kalylerbarheten, är att betala entreprenören per halk
dygn. Anbudspriset lämnas i så fall för ett genomsnittligt antal halkdygn och regleras efter varje 
säsong. 

Snöröjning är också en aktivitet som bör betalas enligt mängdkontraktsmodellen. I detta fall 
ger fast pris per plogsväng med fast beredskapsersättning i botten en godtagbar ersättnings
form. Kalkylerbarheten kan också ökas genom att relatera till snöns vikt i smält form (se kap 
5). 

Fråga J. Vilka ersättningsvillkor är lämpliga med tanke på beställarens kostnadsstyrning? 

Svar: "Upphandling" av ett egenregiuppdrag kan i regel göras informellt utan att detaljerade 
krav på produkten eller betalningen är framme. Projekteringen kan bedrivas parallellt (något 
före) utförandet och betalningen erläggas enligt löpanderäkningsprincipen. Det finns ingen 
"ekonomisk" anledning att fuska med kvaliteten och orimliga ersättningskrav på grund av fel
aktigheter i projekteringen framställs inte heller. Anledningen är naturligtvis att beställaren och 
egenregiutföraren tillhör samma företag (myndighet) och därmed har samma primära mål med 
sina verksamheter. 

Så "lösa boliner" bör inte ett avtal med en (privat) entreprenör byggas på. Anledningen är att 
beställare respektive entreprenörer har skilda (primära) mål för sin verksamhet. Entreprenörer
nas primära mål är att ta på sig och driva entreprenader med så god vinst som möjligt. Bestäl
laren å sin sida vill få ut så stor prestation som möjligt för den erlagda entreprenadsumman. 
Denna målkonflikt leder i sin tur till partsavsikter i ekonomiska frågor som kan medföra helt 
skilda bedömningsgrunder för vad som är rimligt från kostnads- och kvalitetssynpunkt. (Se 
även avsnittet om partsavsikter.) 

Ett fungerande avtal mellan beställare och entreprenör bör byggas upp och formuleras så tyd
ligt att risken för meningsskiljaktigheter i frågor som rör ekonomi och kvalitet blir liten. 

Bland ersättningsformerna bör löpande räkning helt undvikas. Samma sak gäller löpande räk
ning med kostnadsincitament (kostnadstak under vilket parterna delar på besparingen och över 
vilket parterna delar på fördyringen enligt i förväg överenskomna procentsatser). Orsaken är 
dels att konkurrens i anbudsstadiet är omöjlig att åstadkomma och dels att beställaren får svå
righeter att styra kostnaderna under entreprenadtiden. 
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Underhållsentreprenader bör betalas enligt prissatt mängdförteckning. Behovet av flexibilitet 
under entreprenadtiden är särskilt stort för entreprenader avseende drift och löpande underhåll. 
Klimatiska variationer och synpunkter från trafikanter och boende gör att åtgärder utöver de 
planerade (kalkylerade) kan förväntas bli ett normalt inslag. Storleksordningen på dessa är 
emellertid omöjlig att förutsäga i förväg. Detta gör att fast pris per säsong försätter beställaren 
i en situation där entreprenören antagligen blir ovillig att sätta in åtgärder utöver de kalkylera
de. Betalning enligt prissatt mängdförteckning medför att en sådan tröghet inte behöver befa
ras. 

Driftentreprenader bör idag betalas i princip enligt prissatt mängdförteckning där enheterna 
utgörs av driftcykler (exempelvis per plogsväng). När entreprenörerna tillägnat sig större kun
skaper om sambanden mellan funktionsnivåer och kostnader bör en övergång till "fastare" pri
ser göras. Snöröjningen kan t ex betalas i relation till den årliga snönederbördsmängden i smält 
form, halkbekämpningen i relation till det genomsnittliga antalet halkdygn och det löpande un
derhållet och övrig drift som fast pris per säsong. 

Om beställaren har för avsikt att kräva en målnivå som ligger markant över den som råder när 
entreprenaden startas uppstår ett behov av att uppskatta kostnaderna för dels den målnivå som 
beställaren önskar dels alternativa nivåer för att kunna anpassa sig till budgeten. 

I det sammanhanget är inte enbart funktionsstatustalet av intresse utan också vilken tolerans 
beställaren har för funktionsfel av olika slag. Det kan exempelvis vara så att 40% av vägsträck
an inte uppfyller målnivån vid övertagandet. I målnivån kan krävas en förbättring så att 0-39% 
av vägsträckan tillåts ha vissa spårdjup beroende på vilka ekonomiska medel som finns ti l l
gängliga och vilka mer omfattande underhållsåtgärder som planeras. 

I målnivån bör tillåten utbredning (t ex i % av våglängden) anges för att kunna anpassa krav
nivån till budgeten och möjliggöra prisförfrågningar om alternativa kravnivåer också med av
seende på funktionsfelens utbredning. 

Upphandlingsformen kan på ett avgörande sätt påverka beställarens slutkostnad för entrepre
naden. 

Det viktigaste för beställaren när det gäller själva upphandlingsskedet är att bädda för konkur
rens. 

Följande strategi rekommenderas 

• Öppen upphandling. 
• Tillämpa längre anbudsräkningstider. 
• Begränsa entreprenadtiden för skötsel till maximalt 3 år (konkurrensaspekt). 
• Bjud in intresserade anbudsräknare för gemensamma genomgångar och frågestunder. 
• Begär in egna förslag från anbudsgivarna beträffande tekniska lösningar, material och/eller 

drift och underhållsplaner. 
• Begär in pris på alternativa målnivåer (om det verkliga tillståndet markant understiger den 

tänkta målnivån) 
• Prioritera förslag som medför god livscykelekonomi. 
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6.6 Riskfördelning 

Risktagandet består av två i princip skilda typer dels gentemot tredje man (trafikanterna), dels 
parterna emellan. 

Fråga K . Om en trafikant drabbas av skador (personella eller materiella) som beror av vägens 
tillstånd vem blir i så fall skadeståndsansvarig - beställaren eller entreprenören? 

Svar: För väghållning som beställaren (Vägerket eller kommunerna) är ålagda genom lag är 
(Svenska Kommunförbundet, 1991) beställaren skadeståndsskyldig. Varken Vägverket eller 
kommunerna kan föra över sådan skadeståndsskyldighet på en entreprenör. Det juridiska ska
deståndsansvaret är således inte förhandlingsbart inom entreprenadavtalens ramar men däremot 
är det fullt möjligt att beställaren i sin tur kräver ekonomisk ersättning av entreprenören (för
utsatt att detta krav skrivs in i kontraktet). 

Vilka aspekter är av intresse att reglera (i förfrågningsunderlaget) vid en sådan riskfördelning 
mellan beställare och entreprenör? 

Några rättsfall kan vara av intresse för att belysa denna fråga. 
Typiska skadeståndsfall (Svenska Kommunförbundet, 1991) är att trafikanten skadar sig ge
nom att gång- eller cykeltrafikanter halkar omkull eller kör omkull pga nivåskillnader i vägba
nan. Ytterligare ett vanligt skadefall är att en motorcyklist kör omkull pga nivåskillnader eller 
en "blödande" asfaltreparation. Andra exempel är att parkerade fordon eller villastaket skadas 
av snöröjningen. 

Krav på god beredskap hos entreprenören framgår av ett rättsfall (NJA 1971) i samband med 
en halkolycka där frukostrast inlagd mellan snöröjning och halkbekämpning inte godtogs av 
domstolen som godtagbart arbetstekniskt skäl för uppehåll. Inte heller svårigheter att skaffa 
personal till halkbekämpningsarbete under helger har medfört att väghållare blivit fria från ska
deståndsansvar. (NJA 1950, 1955). 

Åtgärdstidens betydelse belyses i en hovrättsdom (FFR 1972) där väghållaren blev skade
ståndsskyldig pga en 5-12 cm hög, snötäckt kant mellan körbanan och vägrenen. Smutsig snö 
gjorde nivåskillnaden svår att upptäcka. Nivåskillnaden hade funnits i minst 4 dagar vilket an
sågs vara "icke oväsentlig tid". 

För nivåskillnader under barmarksperioden dömde hovrätten Vägverket som skadeståndsan
svarig (RFS 1985) för de skador som en cyklist ådragit sig när denne körde omkull på en ge
nomfartsled där 2 gropar med 3.5-5 cm djup och ca 20 cm diameter fanns. Groparna hade 
funnits där en längre tid vilket ansågs vara skäl nog för en fällande dom. 

Krav på åtgärdstider är således en viktig faktor vidfunktionsentreprenader. 

För väghållningsåtgärder av stor betydelse för trafiksäkerheten t ex halkbekämpning, snöröj
ning och reparation av betydande nivåskillnader i vägbanan är det lämpligt att låta entreprenö
ren kompensera väghållaren ekonomiskt i de fall funktionskraven inte uppfyllts. 

Om entreprenören kan visa att funktionskraven klarats av och skadeståndskrav ändå ställs bör 
beställaren ensam stå för de ekonomiska konsekvenserna. 
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Denna riskfördelning mellan parterna förutsätter för det första enkla funktionskriterier där dels 
en lägsta tillåten funktionsnivå (exempelvis max tillåtna ojämnheter) dels åtgärdstider ingår. 

För det andra förutsätter väghållarens (beställarens) bevisbörda i domstol och entreprenörens i 
kontraktsförhållandet att produktionstekniska åtgärder dokumenteras noggrant. 

I förfrågningsunderlaget bör beställaren föreskriva att entreprenören i form av dagboksan
teckningar dokumenterar: 

• Vägytans tillstånd vid start av åtgärd. Starttid 
• Resursinsats 
• Åtgärdstider (klart kl) 
• Raster 
• Befarade skador på fordon, villastaket mm 
• Synpunkter från trafikanter, boende m f l 

Ovan skisserade riskfördelning beträffande skador som drabbar tredje man kombinerat med 
ekonomiska påföljder för det fall beställarens funktionskontroller visar brister är antagligen till
räckliga styrmedel för att förebygga allvarliga funktionsfel som kan medföra skadeståndsan
språk. 
En sådan riskfördelning mellan entreprenör och beställare stämmer också överens med de ent
reprenadrättsliga grundprinciper som tillämpas i Sverige. 

(Den som utformar, tar fram eller utför en uppgift får stå för eventuella ekonomiska påföljder 
av fel och brister.) 

Fråga L : Hur bör det ekonomiska risktagandet mellan beställare och entreprenör fördelas 
(vem får betala för det oväntade)? 

Svar: Vikten av att tydligt och klart allokera risker och anvisa ersättningsformer för avvikelser 
framgår av följande två citat (Redmond, 1991 och Transportation Research Board, 1991). 

"There is a very substansicial price to pay i f the owner forces the contractor to take too much 
risks" (s 160). 

"Clients should ensure that the allocation of risk is clearly stated in the tender documents  
After defining risk the contract should deal with the way in which it will be paid for" (s 49). 

Valet av ersättningsformer inverkar i sig på riskfördelningen mellan parterna. För en aktivitet 
som betalas enligt löpande räkning tar entreprenören inga som helst ekonomiska risker (inom 
avtalets ram). Motsatsen är fast pris utan några regleringsmöjligheter alls vilket innebär att ent
reprenören tar på sig hela den ekonomiska risken för oväntade händelser. Riskfördelningen 
mellan parterna kan göras enligt följande (Redmond, 1991) princip. "A given risk should be 
assigned to the party to the contract best able to evaluate, conceal and manage it" (s 61). 

Dvs den part som kan utvärdera, kontrollera och påverka en riskfaktor bör också ta på sig de 
ekonomiska risker som olämpligt handhavande kan medföra. 

Denna princip tillämpad på fel och brister i förfrågningsunderlaget får följande konsekvenser 
beträffande betalningen (citat enl. Redmond, 1991) för utförandeentreprenader. 
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" I f there is a substantial disparitie between the information in the documents and the actual 
condition, the owner pays" (s 157). 

Derma skrivning svarar direkt mot följande text i AB 92 (kapitel 1, paragraf 6). "För riktighe
ten av uppgifter, undersökningsmaterial och handlingar jämte däri angivna konstruktioner sva
rar den part som tillhandahållit dem... motpartens godkännande befriar inte från här givna an
svar." samt (kapitel 2, paragraf 1) "med ändringar och tilläggsarbeten föreskrivna av beställaren 
likställs arbete som föranleds av att uppgifter mm enligt kapitel 1 § 6, för vilka beställaren 
svarar inte är riktiga." 

Denna riskfördelning mellan parterna har (i generalentreprenader för väg- och gatubyggande) 
medfört problem för beställarna med höga kostnader pga avvikelser i de geotekniska förhål
landena. 

Enligt fallstudier redovisade i bilaga 2, utgör avvikelser i geotekniska förhållanden grund för 
c:a 60% av beställarens merkostnader under byggskedet. En slutsats av fallstudierna var att de 
geotekniska undersökningsmetodernas karaktär (punktvisa provtagningar) leder till "att avvi
kelser i någon form mellan verkligheten och uppgifterna i det geotekniska utlåtandet nästan 
alltid uppkommer. I praktiken har beställarna oftast fått ta på sig hela den ekonomiska risken 
för avvikelser mellan verkliga förhållanden och uppgifter i geotekniska utlåtanden". 

Det är således önskvärt (ur beställarens synvinkel) att i detta avseende försöka åstadkomma en 
ändrad riskfördelning antingen genom att utveckla metoderna för att undersöka och redovisa 
geotekniska förhållanden eller genom att ändra på entreprenadreglerna. 

Vid de försök med funktionsentreprenader för underhåll och byggande som hitills genomförts i 
Sverige har man frångått de gängse principerna för riskfördelning i ett avseende. Detta gäller 
ansvaret för den geotekniska undersökningens riktighet samt vid beläggningsentreprenader, an
svaret för uppgifter om vägkroppens status som i båda fallen enligt beställarnas krav övertagits 
av entreprenören. Motivet har varit att förenkla ansvarsförhållandena mellan parterna och där
med minska diskussionen om ändrings- och tilläggsarbeten som beror av fel och/eller brister i 
det anbudsunderlag som beställaren tillhandahållit. 

I kombination med fast pris utan indexreglering ger detta en riskfördelning som är starkt för
skjuten åt entreprenörens håll i jämförelse med utförandeentreprenader. Diskussionerna om 
ändrings- och tilläggsersättningar har varit få i hitills gjorda försök men däremot har diskussio
nerna istället förts om vilka fel respektive åtgärder som egentligen påverkar anläggningens 
funktion (och i så fall ingår i entreprenörens åtaganden). Ett par entreprenörer har i efterhand 
påtalat det olämpliga i att flytta över hela ansvaret för bedömningen av förutsättningarna i form 
av grundundersökningar (vid byggande) och vägkroppens underhållsstatus (vid underhåll) på 
entreprenörerna. Detta ansågs dämpa lusten att pröva helt nya tekniska lösningar och uppgavs 
påverka kalkylerbarheten i negativ riktning. 

Vilka principer bör tillämpas för att få till en rimlig riskfördelning mellan parterna utan att 
grundtankarna med funktionsentreprenader äventyras? En viktig grundtanke är att stimulera 
kreativt beteende hos entreprenörerna med användarfunktionen som ledstjärna. Detta skall ås
tadkommas under kostnadspress och konkurrens i anbudsstadiet. 

En annan viktig aspekt är att vald riskfördelning måste vara "gångbar" också under balanserade 
konjunkturförhållanden och högkonjunktur. Under en lågkonjunktur (i byggande) har entrep
renörerna antagligen en högre tolerans för förskjutningar av riskfördelningen till deras nack-



128 

del. T o m extrema förskjutningar av riskfördelningen kan accepteras utan att alltför stora risk
pålägg görs i anbuden. 

Huvudregeln för funktionsentreprenad bör vara att följa gängse entreprenadrättsliga prin
ciper. 

Tillämpad på funktionsentreprenader skulle dessa principer medföra att entreprenören får ta på 
sig den ekonomiska risken för funktionsfel som beror av val av teknisk lösning, dimensione
ring, materialval och utförande medan beställaren tar på sig ekonomiska risker som beror av fel 
och brister i förfrågningsunderlaget. 

Ett undantag från huvudregeln bör göras beträffande ansvaret för geotekniska uppgifter vid 
nybyggande som "förs över" till entreprenören enligt den modell som Grennberg & Grönwall 
utarbetat. 

Ansvaret för geotekniska uppgifter som ligger till grund för tillståndsbedömning av den befint
liga vägkroppens status (vid underhållsentreprenader) bör däremot läggas på beställaren 
(väghållaren) därför att vägkroppens status också beror av bl a den tekniska lösningen i ny
byggnadsskedet och därefter utförda underhålls- och driftåtgärder. Vid skötsentreprenader bör 
huvudregeln tillämpas fullt ut. 

Vissa faktorer kan ingendera parten påverka nämnvärt exempelvis den allmänna kostnadsut
vecklingen, trafikutvecklingen samt andelen extrema väderleksförhållanden under entreprenad-
och garantitiden. Riskfördelningen för oväntade kostnader i sådana sammanhang måste således 
göras med utgångspunkt från andra principer. En sådan är strävan mot så rättvis tävling (kon
kurrens) som möjligt i anbudsstadiet (vilket gynnar beställaren på sikt). En rättvis tävlan mellan 
entreprenörerna fås om beställaren tar på sig risker för oväntade kostnader av dessa slag. Av 
detta följer bl a att anbud begärs in exklusive kostnadsutvecklingen under entreprenadtiden och 
att konsekvenser av prisutvecklingen, oväntade trafikökningar och extrema vädersituationer 
regleras ekonomiskt under entreprenadtiden. 

Vad skulle dessa principer innebära för funktionsentreprenader avseende drift- och under
håll i några tänkta problemsituationer där oväntade kostnader kan uppkomma? 

Skötselentreprenader (drift och löpande underhåll) 

Problem 1. Beställarens tillståndsbeskrivning motsvarar inte de verkliga förhållandena. Ovän
tade kostnader uppstår för att rätta till funktionsnivån. 

Lösning. Beställaren står för de oväntade kostnaderna. Betalning bör ske enligt en i förväg 
överenskommen mängdrelaterad prislista. Om å-priser saknas bör ersättningen bestämmas ge
nom förhandling mellan parterna. 

Problem 2. Trafikantsynpunkter medför åtgärder som inte direkt föranleds av funktionskraven. 
Vem betalar? 

Lösning. Beställaren betalar i första hand enligt en prissatt mängdförteckning. I andra hand en
ligt förhandlingar. 
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Problem 3. Trafikströmmarna ändras markant under entreprenadtiden vilket ger ökad förslit
ning på vägnätet. 

Lösning. Beställaren betalar för merinsatserna såvida inte beställaren i forffågningsunderlaget 
prognosticerat de ändringar av trafiken som sedan uppkom. Ersättningsform enligt föregående 
lösningsförslag. 

Problem 4. Planerade och i forffågningsunderlaget redovisade underhållsåtgärder uteblir eller 
försenas. 

Lösning. Beställaren betalar i proportion till kontraktssumman och uppdragets ursprungliga 
storlek. 

Problem 5. Funktionsnivån sjunker under krävd lägsta nivå. 

Lösning. Åtgärder för att höja nivån är entreprenören alltid skyldig att genomföra. Entrepren
ören svarar för den ekonomiska risken utom i de fall då denne kan påvisa avvikelser mellan 
förff ågningsunderlagets uppgifter och verkliga förhållanden. Förseningsavgifter bör införas för 
åtgärder av stor betydelse för trafiksäkerheten (ex halkbekämpning och reparation av större hål 
och skarpa kanter). 

Ovanstående lösningsinsatser kommer att bidra till att en rättvis tävling mellan anbudsgivarna 
uppstår i anbudsstadiet. Beställaren får ta på sig en del förhandlingar om ändringar och tillägg 
men uppnår också en ökad flexibilitet under entreprenadtiden. 

Underhållsentreprenader 

Problem 6. Hur lång bör garantitiden för underhållsåtgärder vara? 

Lösning. Funktionsgarantin för underhållsinvesteringar bör vara lika lång som för en nybyggd 
väg (på funktionsentreprenad). Inom EG kommer (enligt underhandsuppgifter) garantitiden för 
anläggningsobjekt att sättas till 5 år. Det är lämpligt att i framtiden välja en garantitid som 
stämmer med den som kommer att gälla inom EG. 

Problem 7. Funktionsnivån klaras ej av under vissa perioder av garantitiden. Det krävs löpande 
underhållsåtgärder för att rätta till funktionsfelen. 

Lösning. Entreprenören svarar ensam för dessa kostnader. 

Problem 8. Som i föregående problem men det krävs mer omfattande underhållsåtgärder under 
garantitiden för att upprätthålla funktionsnivån. 

Lösning. Normala underhållsåtgärder bör entreprenören svara för. Blir det frågan om onormalt 
underhåll under garantitiden bör undersökning göras angående orsakerna. Entreprenören utför 
orsaksanalys och föreslår underhållsåtgärder. I de fall felorsaken fastslås vara valet av teknisk 
lösning och/eller utförandefel ansvarar entreprenören ensam för merkostnaderna. Vid orsaker 
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som härrör från felaktigheter i förfrågningsunderlaget görs beställaren betalningsansvarig. 
Oväntade kostnader som varken entreprenören eller beställaren kunnat råda över bör bestäl
laren stå för. 

Då beställaren blir ersättningsskyldig bör ersättningen baseras på den prissätta mängdförteck
ningen. Om sådan ej finns så måste priset förhandlas fram. Gränsen mellan normalt och onor
malt underhållsbehov under garantiperioden är svår att fastställa i förväg. I princip är under
hållsbehov som inte beror av kvaliteten på entreprenörens projektering och utförande att be
traktas som onormal. 

Den riskfördelning mellan parterna som skisserats kommer att ställa höga krav på kunskaps
nivån hos både beställare och entreprenörer. Beställarna förväntas utveckla exakta metoder för 
upp-följning och beskrivning av tillståndet hos vägnätet. Entreprenörerna förväntas utveckla 
tekni-ska lösningar, produktions- och kvalitetsstyrningssystem som ger en kostnadseffektiv och 
funktionsbeständig väghållning. 

Förhandlingar och utredningar om vem som ska betala för det oväntade kommer att pågå vid 
funktionsentreprenader precis som vid konventionella entreprenader. Detta är inte enbart av 
ondo för beställaren eftersom kvalitetsproblem i förfrågningsunderlaget på detta sätt "kommer 
upp på bordet" vilket sedan kan bilda underlag för vidareutveckling. Speciellt viktigt är det när 
en ny entreprenadform introduceras att inte "sopa problemen under mattan". 

6.7 Kvalitet 

Fråga M. Vilka funktionskrav och mätmetoder bör idag användas för drift och löpande un
derhåll av vägar och gator? 

Svar: De funktionskrav som beställaren använder i en entreprenad skall i första hand säkra en 
rimlig trafiksäkerhet och framkomlighet for trafikanterna. De ftinktionskrav som Vägverket 
formulerade i RUD (Regler för Underhåll och Drift) har utformats med utgångspunkt från be
prövad erfarenhet och en ansats till samhällsekonomisk optimering. Sambanden mellan olika 
funktionsmått och trafiksäkerhet respektive framkomlighet är än så länge ofullständigt under
sökta. De funktionskrav som tillämpas idag kommer därför antagligen att förändras och kom
pletteras när kunskapsnivån ökar. Det finns även entreprenadrättsliga synpunkter som påverkar 
kravens utformning. En sådan faktor är att funktionskraven bör vara så entydiga som möjligt. 
Det bör inte råda tvekan om under vilka förutsättningar entreprenören skall igångsätta åtgär
der, vad resultatet av åtgärderna skall bli och hur lång tid entreprenören har på sig att rätta till 
en for låg funktionsnivå. Funktionsbeskrivningen bör således innehålla dels en målnivå och dels 
en absolut lägsta tillåtna nivå. Åtgärder krävs senast när den lägsta nivån uppkommer och varje 
enskilt krav bör vidarekopplas till en viss åtgärdstid. I målnivån anges mätbara krav på hur det 
ska se ut när åtgärder vidtagits och vilken nivå som skall avlämnas när entreprenadtiden är slut. 
I entydigheten ligger att funktionsnivån måste vara mätbar. Möjligheterna att använda i och för 
sig relevanta funktionsmått begränsas idag av den knappa tillgången på enkla lätthanterliga 
mätutrustningar. 

I en framtida funktionsinriktad väg- och gatuhållning räcker det inte att ställa krav på tillståndet 
på vägarna. Samhällets miljökrav och förväntningar om information till trafikanterna bör också 
uppfyllas. Samhällets miljökrav måste betraktas som överordnade de krav som ställs på 
vägutrymmets tillstånd. 
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Funktionskrav, mätmetoder i entreprenadavtal diskuteras i det följande genom att först kort 
presentera Vägverkets krav enligt RUD. Därefter kommenteras kraven i RUD dels från allmän 
synpunkt och dels med tanke på användning i entreprenadavtal. En rekommendation lämnas 
slutligen om lämpliga funktionskrav och mätmetoder för funktionsentreprenader. 

Drift av vintervägar 

Trafiksäkerhetseffekterna av att kunna hålla en is och snöfri vägbana är väl belysta i litteraturen 
(se kap 4). Detta är följdriktigt ett av de högt prioriterade funktionskraven i Vägverkets nya re
gler för drift och underhåll. Kravet att ständigt upprätthålla snö och isfri vägbana skulle emel
lertid leda till orimliga kostnader om det tillämpades strikt över hela landet även om det skulle 
gälla enbart det högtrafikerade nätet. Av den anledningen har viss tid (åtgärdstid) för att åstad
komma is och snöfri vägbana införts. För riksvägar med större trafikmängder än 16.000 ÅDT 
ställts följande krav (citat ur RUD, s 33): 

När inte inskränkning särskilt anges skall väg vara framkomlig för fordon som normalt är till-
låtna på aktuellt vägnät. Undantag kan förekomma vid extrema väderförhållanden. 

Väg skall ha sådan friktion att tillåtna fordon kan trafikera vägen säkert. Undantag kan före
komma vid extrema väderförhållanden. 

Inom vägområde får endast tillfälligt finnas snövallar eller upplagrad snö som inkräktar på den 
stoppskikt som vägen utformats för. 

Vid fastläggande av väghållningsstandard skall kravet på kontinuitet beaktas. 

STANDARDKLASS Al 

Vägbanan bör vara: 

• fri från snö och is vid uppehållsväder 
• f r i från snö och is inom 2 timmar efter nederbörd. Om nederbörden enbart orsakat 

isbildning bör vägbanan vara fri från is inom 1 timme efter nederbörd. 
Överskridande av tidsgränserna kan förekomma avseende vägrenar på motorväg. 

Undantaget från kravet is- och snöfri vägbana kan förekomma vid vägytemperatur 
under ca -8 °C. Då bör, med samma tidsgränser som ovan: 
• lös snö ej förekomma. 
• i den mån vägyta av packad snö eller is förekommer, denna vara ayj ämnad och vid 

behov halkbekämpad. 

Under pågående snöfall bör vägbana vid behov vara halkbekämpad och högst ha det 
snödjup som motsvarar 2 cm torr snö. Undantag kan förekomma vid extrema väder
förhållanden. 

Åtgärder för att upprätthålla stoppsikten bör vara avslutade inom 2 dygn. 

För att uppnå angiven standard bör bl a följande beaktas: 
• på vägar med stigningsfält och vid tidpunkter när timflödet är > 100 fordon 

åtgärdas långsamfältet samtidigt som snabbfältet. 
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• på vägar med vägren och vid tidpunkter när timflödet är >300 fordon eller >100 
tungtrafikandel åtgärdas vägrenen inom en timme efter angränsande körfält. 

• mittsträng bestående av snö/snömodd undviks. 

Vägnätet indelas i 6 stycken standardklasser beroende av trafikmängd, vägkategon och region 
enligt nedan. 

Tabell 6.2 Vägklasser enligt RUD. (Källa: Vägverket, 1990) 

Standardklass 

Riksvägar, prim. läns- Sekundära och 
Trafikflöde. ÅDT vägar tertiära vägar 

<500 C D 
500 - 1999 C C 
2000 - 7999 B B 
8000- 15999 A2 B 
>16000 A l A2 

Gång- och cykelvägar inklusive gångbanor (GC-vägar) utgör sjätte standardklass. 
Klass B består av två delklasser, en avseende södra och mellersta och en annan avseende norra 
Sverige. 

Det som skiljer standardklasserna åt är bl a kraven på åtgärdstider, tillåtet snödjup under på
gående snöfall samt den vägytetemperatur då undantag från kravet på is och snöfri vägbana 
kan tolereras. Följande jämförelse belyser skillnaderna i ovan nämnda avseenden. 

Tabell 6.3 Standardkrav enligt RUD. 

Åtgärdstider 
Standard Max Snö och Fri Stopp- Vägyte-
klass snödjup isfri lössnö sikt temp 

(cm) (tirn> (tim) (d) O-C 

A l 2 2(1) 2 2 -8 
A2 4 4(2) 4 2 -8 
B 6 6(3) 6 2 -6 
B ( N ) 6 - 6 2 -6 
C 8 - 6 3 -3 
D 8 - 8 5 
GCM 
vägar se RUD 3 -

( ) anger åtgärdstid om nederbörden enbart orsakat isbildning. 

Vid vägytetemperatur under ovan angivna medges undantag från kravet på is- och snöfri väg
bana. Då bör med samma tidsgränser som ovan lös snö bortskaffas och i den mån packad snö 
eller is ej förekommer denna vara avjämnad och vid behov halkbekämpad. 
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Allmänt saknas i RUD krav på att plogning och halkbekämpning bör vara avslutade före de do
minerande yrkesmässiga trafikflödena och trafikströmmarna till och från arbetsplatserna inträ
der. Åtgärdstiderna bör således kompletteras med krav på "klart före kl" t ex enligt min re
kommendation (Olsson, 1992). 

För effektiv användning av krav och råd enligt RUD i entreprenader krävs vissa kompletterin
gar. RUD's föreskifter och råd inriktar sig enbart på slutresultatet (målnivån) vilket medför 
svårigheter att i enskilda fall avgöra när åtgärder måste sättas in för att nå ett acceptabelt slut
resultat. För att erhålla entydiga och kalkylerbara entreprenadvillkor ersätts ordet bör lämpli
gen med skall i kravtexten. Dessutom införs en absolut lägsta tillåten funktionsnivå (akutnivån) 
för att undvika diskussioner om när åtgärder är motiverade eller ej. Vidare bör för snöröjning 
startsnödjupet anges och för halkbekämpning friktionstal. För att uppnå mätbara villkor måste 
kraven på avjämning av packad snö eller is vägbana kompletteras med jämnhetsmått av den typ 
som användes i Finland (se kap 4). 

Rekommendation 

Startkriterier beträffande snödjup, friktionstal och ojämnheter bör utformas enligt följande ta
bell; 

Tabell 6.4 Akutnivå för vinterväghållning. 

Trafikmängd Lägsta funktionsnivå  
Snödjup Friktion Ojämnheter 

(ÅDT) (cm) ( ) 0.9 m 1.8 m 
rätskiva rätskiva 
(cm) (cm) 

> 16000 2(3) 0.30 2 4 
8000-15999 4(6) 0.30 3 5 
2000-7999 6(8) 0.25 4 7 
500-1999 6(8) 0.20 4 7 
< 500 8 (8) - 5 9 
Cykel-och 4 (6) 0.30 3 5 
gångtrafik  

Kommentarer: Talvärdena i denna tabell visar den storleksordning som kan användas. (Sam
banden mellan funktionsnivåer i vägytan och funktionen for trafikanterna är än så länge 
ofullständigt undersökta). Indelningen i vägklasser har här förenklats så tillvida att vägkate
gorier slopats. Om hänsyn tas endast till trafikmängden och arten av trafik fås 6 st klasser. 
Värdena inom parentes motsvarar max tillåtna snödjup enligt RUD. Startsnödjupen har angetts 
med hänsyn till nivån för max tillåtna snödjup. Att entreprenören inför varje snöröjningsrunda 
själv skulle bedöma när åtgärder senast skall sättas in for att klara av max tillåtet snödjup inom 
angiven åtgärdstid skulle troligen bli alltför komplicerat och "tolkningsbart". Nivån for tillåten 
friktion har hämtats ur de finska standardkriterierna. Tillåtna ojämnheter för packad snö och is 
vägbana utgör en egen ansats (en viss ledning har tagits av de finska kraven). Kraven gäller 
både ojämnheter i tvärled (bl a spår) och längsled. Kraven för 0.9 m rätskiva avser manuell 
mätning. Kraven för 1.8 m rätskiva avser både bilburen (automatiserad) och manuell mätning. 
Kraven bör gälla oavsett hur mätredskapet placeras (i sidled på körbanan). Vid bedömning av 
vilka krav på jämnhet som bör ställas under vinterperioden (på ett visst vägnät) bör också nor-
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malt förekommande tjällyftningar vägas in. Jämnhetsmått av typen IRI är därför oftast ointres
santa under vinterperioden. 

Målnivån bör i princip utformas enligt nedanstående modell. 

Tabell 6.5 Målnivå för vinterdrift. 

Trafikmängd 
(ÅDT) 

Snö- och isfri SnÖ/isvägbana 
Stopp-
sikt 
(d) 

Vägyte-
temp 2 ) 
(°C) 

Trafikmängd 
(ÅDT) 

Helt Delvis1) 
(tim) (tim) 

Lössnö
fri 
(tim) 

Halkbe
kämpad 
(tim) 

Klart 
före 
(kl) 

Stopp-
sikt 
(d) 

Vägyte-
temp 2 ) 
(°C) 

> 16000 3(1.5) 3 ) - 3 3 6, 15 2 -8 
8000-15999 6(3) 6 6 7, 16 2 -6 
2000-7999 2(4) 6 6 6 7, 16 2 -6 
500-1999 6 6 6 - 2 
<500 - 8 8 - 5 -
Gång- cvkelv. -4) 4 4 7. 16 2 -

Not 1. Delvis snö- och isfri relateras till fotolikare av japansk modell (se tabell 4.8). 

Not 2. Vägverket anger (i RUD) den vägytetemperatur där gränsen mellan att accepetera 
snö/isvägbana eller ej går. Möjligheten att åstadkomma snö- och isfri vägbana inom 2-8 
timmar beror också av snöandets intensitet och snöns fysikaliska egenskaper varför 
detta bör ses som en rekommendation snarare än ett krav. 

Kravet på att inte överskrida max snödjup (enligt RUD) har inte tagits med här efter
som införande av startkriterium och åtgärdstider blir dimensionerande för resursin
satsen. Resursinsatsen tillsammans med snöandets intensitet och snöns vikt avgör sedan 
möjligheten att "hålla undan" så att alltför stora snödjup inte uppstår. 

Not 3. Enligt RUD krävs för de högtrafikerade vägarna att om nederbörden enbart förorsakat 
isbildning vägbanan bör vara fri från is på tider som här anges inom parentes. 

Not 4. Krav på is- och snöfri gång- och cykelbana skulle medföra att dessa saltas vilket vore 
opraktiskt för gångtrafikanterna. 

Kommentarer (tabell 6.5): 

I målnivån bör inkluderas krav på att snö- och isbelagd vägbana skall vara avjämnad och inom 
vilken tid detta skall ske. 

Vad som avses med avjämnad vägbana bör anges. Storleken på tillåtna ojämnheter för avjäm
nad vägbana bör relateras till bl a normalt förekommande tjällyftningar på det aktuella nätet. 
Akutnivån bör sättas med tanke på de praktiska möjligheterna att uppnå målnivån. 

I en framtida funktionsupphandlad vinterväghållning bör det ingå som en självklar del i entrep
renörens åtagande att regelbundet rapportera vilka åtgärder som planeras och förväntade och 
verkliga åtgärdstider till en för detta ändamål avsedd informationscentral. Trafikanterna skall 
sedan vid behov per telefon eller på annat sätt kunna få tag i dessa uppgifter. 
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Miljökrav från samhällets sida är naturligtvis att betrakta som överordnade standardkriterier i 
övrigt. Vid funktionsentreprenader är det i princip inte beställarens sak att anvisa produktions
metoder men för saltning bör troligen planerade produktionsmetoder inklusive beräknade 
mängder avkrävas redan i anbudsstadiet. 

Mätmetoder 

Mätmetoder för snödjup och ojämnheter kan göras enkla eftersom linjal, tumstock samt rät
skiva är fullt tillräckliga. Ojämnheter (i tvär- och längsled) bör relateras till en sådan längd på 
rätskivan att automatisk (bilburen) jämnhetsmätning kan utvecklas och att manuell mätning blir 
praktisk möjlig utan att störa trafiken på vägen. Rätskivans längd väljs lämpligen som 0.9 för 
manuell mätning och 1.8 för maskinell mätning. 0.9 m och 1.8 m har valts för att kunna hänvisa 
till samma mätlängder (och redskap) som för löpande underhåll (motiv för val av rätskive-
längder presenteras i samband med att mätmetoder för löpande underhåll diskuteras). Frik
tionstal däremot är svårare att mäta under praktiska fältmässiga förhållanden. För friktions
mätningar under vinterperioden bör mätutrustning av typen Coralba-u.-mätaren användas. 
Mätutrustningen kan relativt enkelt installeras i vanliga personbilar och det som mäts är hur 
snabbt hastighetsminskning uppnås vid maximal inbromsning under några sekunder. Coralba-|i-
mätaren används fh av väghållare i Finland och Norge. 

Trots att denna mätutrustning än så länge inte utvärderats annat än i ett rapporterat försök 
(Nordström, 1987) i tillräcklig omfattning är den pga sin praktiska användbarhet av stort in
tresse för fiinktionsentreprenader. 

Övriga utrustningar såsom släpkärror och handdragna varianter är alltför omständliga, dyra 
eller långsamma för användning i funktionsentreprenader under vinterperioden. Det som är in
tressant att mäta är friktionstal i gränszonen mellan tydligt halt väglag och acceptabelt halk-
tillstånd, dvs friktionstal i storleksordning 0.2-0.3. Vid lägre friktionstal än 0.15 kan halka of
tast konstateras med stöd av enkla observationer och eller kontakter med trafikanterna. För 
friktionstal i storleksordningen 0.2-0.3 visade Coralba-mätaren enligt en utvärdering gjord på 
V T I (Nordström, 1987), god överensstämmelse med mätningar utförda med mer avancerad ut
rustning för vägytor med is eller packad snö. En förutsättning för god korrelation var att Co-
ralba-mätningen utfördes med ett låsningsfritt bromssystem. 

Målnivån för RUD mäts idag enligt en statistisk modell utarbetad av V T I som bygger på de
taljerade slumpmässiga observationer av vägnätet. Metoden är alltför komplicerad och långsam 
i entreprenadsammanhang. Mätning och registrering av målnivån enligt den japanska modellen 
med fotolikare förefaller enkel och snabb. Beställaren kan vid kvalitetsuppföljningar videofilma 
delar av vägnätet och därmed dokumentera verklig funktionsnivå på ett effektivt sätt. 

Uppskattning av åtgärdstider för snöröjning förutsätter kännedom om snöns vikt (se kap 5). 
Skall entreprenören under pågående snöfall kunna dimensionera resurser för att inte överskrida 
maximalt tillåtet snödjup kräver detta kännedom om förväntad intensitet samt snövikt. Snö
densiteten kan mätas med enkla manuella metoder i fält (se kap 5) men en viktig förutsättning 
är också att de lokala väderleksprognoserna utvecklas för att klara dessa behov. 
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Drift av barmarkvägar 

Med drift avses i denna avhandling "Åtgärder för att hålla en byggnad eller anläggning i funk
tion och som resulterar i ekonomiska värden med kortare varaktighet än 1 år". Vägverkets de
finition av drift lyder som följer (enligt RUD); 

"Med drift avses erforderliga åtgärder för att väg-, bro- och trafikantanläggning ständigt skall 
ha de funktionella egenskaper den är utformad för". 

Med ordet ständig menas att utföraren står för den beredskap som erfordras för att relativt 
snabbt kunna sätta in åtgärder när akutnivån inträffar. Med drift under barmarksperioden avses 
här bl a följande aktiviteter; 

• Sandupptagning 
• Slåtter (slänter, mittskiljeremsor mm) 
• Siktröjning 
• Dikesrensning 
• Trumrensning (inklusive tining) 
• Städning av vägområdet 
• Skötsel (rengöring och smärre reparation av vägmärken, skyltar, vägräcken mm) 
• Skötsel av trafiksignaler (rengöring, byte av lampor mm) 
• Skötsel av belysningsanordningar 

RUD innehåller inga direkta föreskrifter eller allmänna råd avseende denna typ av driftaktivite
ter. Föreskrifterna beträffande framkomlighet för underhåll och vinterdrift lydande; "När inte 
inskränkning särskilt anges skall väg vara framkomlig för fordon som normalt är tillåtna på 
aktuellt vägnät"; gäller också för driftaktiviteter under barmarksperioden. Sandupptagning och 
slåtter innehåller bl a miljöaspekter. 

Akutnivån för barmarksdriften kan beskrivas enligt följande: 
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Tabell 6.6 Akutnivå för drift av vägrummet. 

Lägsta funktionsnivå 
500- 2000- 8000- GCM-

Funktionsfaktor Enhet <500 1999 7999 15999 >16000 väe 

Sand på % vägl. 20 20 15 15 10 10 

vägytan 
Gräshöj d max mm 100 100 80 70 70 100 
(slänter, mitt-
skiljeremsa) 
Drän, störa. 
- diken st/mil 5 4 3 2 2 2 
- trummor 3 2 1 1 1 1 
- ledningar 3 2 1 1 1 1 
Sikthinder st/mil 5 2 1 1 1 5 
Nedsmutsade 
- trafiksignaler % - 20 10 10 5 5 
- trafikskyltar % 20 20 10 10 10 20 
- belysnings % 20 20 10 10 10 10 
anordningar 
Skräp i området % 20 20 10 5 5 5 
Ur funktion U 
- trafiksignaler % 1 1 1 1 1 1 
- trafikskyltar % 10 5 1 1 1 10 
- belysningar % 10 10 10 1 1 1 

Not 1. Åtgärder av typen att byta glödlampor samt rapportera fel om funktionsstyrningen 
kräver en underhållsinsats samt placera ut varningsskyltar. 

Målnivån vid övertagandebesiktning och i genomsnitt under entreprenadtiden bör, for aktivitet 
av direkt betydelse for trafiksäkerheten, sättas högt. Exempelvis skall samtliga trafiksignaler, 
trafikskyltar och belysningsanordningar vara funktionsdugliga och rengjorda. Vidare skall var
ken sikthinder eller dräneringsstörningar finnas. Gräs skall vara nedklippt till viss angiven höjd 
(ex 50 mm). 

Vägområdet skall vara avstädat och sandupptagning utförd. Beträffande sandupptagning kan 
målnivån innehålla tidpunkter på året då denna skall vara utförd (på olika delar av väg- och 
gatunätet). 

De nivåer som här uppgivits for akut och målnivåerna utgör endast egna spekulationer. De 
nivåer som respektive väghållare väljer beror av ett flertal faktorer inte minst de ekonomiska 
medel som står till förfogande. Det kan emellertid inledningsvis vara svårt att bedöma lämpliga 
funktionsnivåer om man hitills inte använt sig av denna form av styrning. Första driftåret får 
väghållaren antagligen nöja sig med en "intelligent gissning" av funktionsnivåerna for att så 
småningom prova sig fram till en acceptabel nivå sett från trafikanternas synpunkt. 

Mätmetoder for drift under barmarksperioden kan göras enkla. De flesta funktionsnivåerna kan 
beäknas genom att färdas längs vägarna i fråga och observera de förhållanden som råder. Be
ställaren kan genom att vid slumpmässigt valda tidpunkter videofilma vägområdet kontrollera 
vilken funktionsnivå som verkligen föreligger. 
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Löpande underhåll 

Med underhåll avses här aktiviteter som syftar till att en anläggings ursprungliga (funktionella 
och strukturella) egenskaper bevaras eller återställs och som resulterar i värden med längre 
varaktighet än ett år. I praktiken skiljer man på löpande underhåll där bl a akut beläggnings
underhåll ingår och underhåll i övrigt (periodiskt underhåll) där bl a det förbyggande under
hållet ingår. 

Med löpande beläggningsunderhåll avses här bl a spårlagning, utjämning av lokala svackor och 
nivåskillnader, flickning, lagning av potthål, tätning av sprickor samt tydliggörande av marke
ringar. I löpande underhåll ingår också följande åtgärder (med flerårig varaktighet) för att hålla 
dräneringssystem i skick såsom reparation av trummor och dikesrensning (akut rensning som 
behövs årligen på samma avsnitt räknas som drift). Med periodiskt underhåll avses bl a ingrepp 
i under- och överbyggnaden för att återställa tänkt funktion. För beläggningar räknas bl a jus
tering, fräsning och ny toppbeläggning in i underhåll (som ej betraktas som löpande). Ordet 
underhållsbeläggningar används ofta för att beteckna den typen av åtgärder. 

I denna avhandling diskuteras framförallt funktionskraven för det löpande underhållet. 
(Funktionskrav och mätmetoder för underhållsbeläggningar ingår i fallstudierna.) 

Trafiksäkerheten beror av bl a spårdjupet (risk för vattenplaning) vägytans friktion och nivå
skillnader i vägbanan eller vägbanekanten. Framkomligheten (komforten, hastigheten, bränsle
förbrukning) beror bl a av längsgående ojämnheter, sprickfrekvens och bredder, andelen gropar 
och potthål mm. De två sistnämnda kan också medföra att trafikanternas fordon drabbas av 
reparationskostnader. 

Vissa trafik- och framkomlighetsaspekter är svåra att idag formulera mätbara funktionskrav 
för. Som exempel kan nämnas trafikmärken, belysningsstolpar och vägmärken som utgör vikti
ga delar i de informationssystem som syftar till att underlätta ett trafiksäkert beteende hos tra
fikanterna. 

Vilka krav ställer Vägverket fn på löpande underhåll av det belagda vägnätet? 

För sprickor och nivåskillnader krävs följande (enligt RUD, s 16); 

"Sprickor i vägbana eller nivåskillnad mellan vägbana och stödremsa som medför trafiksäker
hetsrisk för fordon inklusive cyklar får inte förekomma". 

Formuleringen är allmänt hållen och mätbara gränser framgår därför ej. Det enda mätbara 
funktionskravet som tas upp i RUD avseende löpande beläggningsunderhåll är maximivärden 
för spårdjup och ojämnheter. 

För standardklasser enligt RUD anges nedanstående tolerans i mm vid otjälade förhållanden. 

Maximivärden för spårdjup (mm) och ojämnhet (IRI mm/m) vid otjälade förhållanden: Medel
värden över 400 m-sträckor resp 20 m-sträckor. 
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Tabell 6.7 Akutnivåer för spårdjup och ojämnheter. (Källa: Vägverket, 1990.) 

Standard Spårdjup (mm) Ojämnhet (IRI) 
klass 400 m 20 m 400 m 20 m 

A/B 17 20 2.5 4.0 
C 17 20 3.5 5.0 
D 17 20 4.0 5.5 
E 20 25 4.5 6.5 
F l 20 28 5.0 7.0 
F2 25 35 6.5 9.0 

Inom en 400 m-sträcka (med godtyckligt vald startpunkt) bör högst 2 st 20 m-sträckor ha vär
den motsvarande minimistandarden. 

Vid tjälade förhållanden bör ojämnheten tillåtas uppgå till värde enligt närmast lägre standard. 
Inom detaljplanelagt område eller längs vägsträcka med brunnar i körbanan eller kantsten längs 
vägen bör ojämnheten in vara sämre än enligt standardklass C. 

För att uppnå entydiga och kalkylerbara krav bör man i entreprenader komplettera med funk
tionskrav avseende: 

• Enstaka ojämnheter (i längdled) både med längre och kortare (<1 m) våglängd 

• Nivåskillnader i form av kanter 

• Sprickförekomst 

• Förekomst av potthål 

• Förekomst av skadade lappningar 
• Friktion i ytan på de reparationer som genomförs (enligt remissutgåvan av BYA 92 ställs 

krav på viss friktion på underhållsåtgärder som utförs på belagda vägytor). 

IRI-måttet är tveksamt i entreprenadsammanhang av två skäl. Det första är att måttet inte är 
en-tydigt (Arnberg, 1993). Två vägar med ojämnheter av skilda våglängder kan ge ungefär 
samma mätetal. Det andra skälet är att mätning av IRI idag är relativt dyr och komplicerad. 
Detta innebär att IRI-måttet definitivt är olämpligt att användas för att beskriva akutnivåerna. 

Vid IRI-mätningar registreras ojämnheter i våglängdsområdet 1-25 m. Detta innebär att 
ojämnheter med kortare våglängd än 1 m inte täcks in av IRI-mätningarna. Sådana kortvågiga 
ojämnheter (gropar på vardagsspråk) utgör en inte oväsentlig del av problemen vid löpande 
underhåll av lågtrafikerade vägar och gator. För gång- och cykelvägar kan kortvågiga ojämn
heter utgöra en direkt skaderisk för trafikanterna. Denna typ av ojämnheter bör av ovanstående 
skäl särskiljas från de som ligger inom IRI-mätningarnas våglängdsområde. Dessutom bör krav 
ställas på det våglängdsområde som täcks in av IRI-måttet och som kan mätas med enkla ma
nuella metoder. Förslagsvis införs ojämnhetsmått som relateras till den mätmetod (4 m rät
skiva) som föreslås i remissutgåvan av BYA 92 (Vägverket, 1993). 

För beställaren är emellertid IRI-måttet intressant för att följa upp kvaliteten på vägnätet mer 
långsiktigt. IRI-mättalet bör därför ingå som en kompletterande upplysning i beskrivningen av 
tillståndet (när entreprenaden startar) och målnivån åtminstone för högtrafikerade vägar och 
gator. 
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Mätetalen för funktionsnivåerna bör väljas så att inventering och kalkylering underlättas. För
slagsvis används de utbredningsmått som rekommenderas i handboken "Bära eller brista". 

Detta innebär följande mätetal. 

Tabell 6.8 Mätetal för funktionsnivån. 

Tillståndsmått Enhet 

Tvärfall 1) % 
Spårbildning mm 
Nivåskillnader 1) mm 
Ojämnheter 2) mm 
Sprickbildning 
- tvärgående st/100 m väg/sprickbredd 
- längsgående % av våglängd 
Potthål st/100 m våglängd 
Skadade lagningar % av våglängd 

Not 1. Återfinns ej i "Bära eller brista". 

Not 2. Tvärfall och IRI bör användas endast för att beskriva målnivån. 

Akutnivån 

Akutnivån för löpande underhåll av belagda vägar och gator bör utformas enligt nedanstående 
sammanställning. Vägklassema har bildats med trafikmängden som enda styrande faktor (i 
konsekvens med vinterväghållningen). 
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Tabell 6.9 Akutnivå - löpande underhåll 

Lägsta funktionsnivå 
Funktionsfaktor Enhet Vidd 500- 2000- 8000- GCM 

(mm) (mm) <500 1999 7999 15999 >16000 väg 

Spårbildning mm 35 25 20 20 20 20 20 
Nivåskillnad mm 40 20 20 10 10 10 10 
Ojämnheter 
<0.9 m våglängd mm 40 30 20 10 10 10 
<1.8 m våglängd mm 100 80 30 30 30 30 
Sprickbildning 
- tvärgåennde st/100 m <5 10 5 3 3 2 1 

5-10 5 3 2 1 1 1 
>10 3 1 1 1 1 1 

- längsgående Vo vägl. <5 100 35 20 5 5 5 
5-10 20 10 5 2 2 2 
>10 10 2 1 1 1 1 

Potthål st/100 m <100 5 3 1 1 1 1 
100-200 3 2 1 1 1 1 

>200 1 1 1 1 1 1 
Skadade lagn. % väg 30 10 5 1 1 5 
Otydl. marker. % väg 30 20 15 10 5 30 
Skadade kantstenar 
Dräneringshinder 
- diken st/km 10 5 1 1 1 1 
- trummor st/km 1 1 1 1 1 1 
Sikthinder 
- vegetation st/km 2 1 1 1 1 1 
Trafikskyltar 
- ur funktion st/km 2 2 2 1 1 1 
Trafiksignaler 
- ur funktion st/km 1 1 1 1 1 1 
Belysning 
- ur funktion st/km 5 4 3 2 1 2 

Kommentarer (tabell 6.9) 

Med talen i tabellen visas endast den storleksordning som kan användas. (Samband mellan 
funktionsnivåer i vägytan och funktion för trafikanterna är än så länge ofullständigt undersök
ta.). 

Akutnivån ovan hänför sig till följande källor; Spårdjup och ojämnheter motsvarar kraven i 
RUD. För sprickbildning, potthål och skadade lagningar har nivåer under det som klassats som 
lokal förekomst i "Bära eller brista" åsatts. För övriga funktionsfaktorer har storleksordningen 
(enligt egna antaganden) åsatts bl a med utgångspunkt från pågående funktionsentreprenader. 

Avgörande för val av nivåer i det enskilda entreprenaderna blir framförallt vägnätets status (till
stånd) i förhållande till de ekonomiska medel som finns tillgängliga för det löpande underhållet. 
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Åtgärdstiderna för akuta insatser rangordnas allt efter den betydelse för i första hand trafik
säkerheten och i andra hand framkomligheten som en skada eller dyl bedöms ha. Sålunda bör ej 
fungerande trafikssignaler och vägmärken åtgärdas inom 2-12 timmar. Samma sak gäller pott
hål med diameter över 10 cm, tvärgående sprickor med sprickvidder större än 10 mm och drä
neringshinder i trummor. 

För längsgående nivåskillnader i körbanans ytterkanter bör likaledes krävas relativt korta åt
gärdstider eftersom sådana kan medföra en påtaglig avkörningsrisk (se fråga K). 

Andra aktiviteter som inte medför akut olycksrisk såsom spårbildning, ojämnheter, sprickor 
med måttliga sprickvidder, mindre potthål kan ges längre åtgärdstider varierande från några 
dygn till månader. 

Målnivån 

Funktionsnivån vid entreprenadtidens slut bör formuleras med tanke på beställarens långsiktiga 
funktionsmål för ifrågavarande vägar och gator. Denna funktionsnivå bör självklart genom
gående läggas högre än den generella akutnivån (då samtliga funktionsfaktorer uppnått akutni
vån). En naturlig utgångspunkt är tillståndet på vägnätet då entreprenaden startar. Om detta 
tillstånd motsvarar väghållarens långsiktiga förväntningar kan denna nivå krävas vid entrepre
nadtidens slut. Ekonomin spelar en viktig roll också i detta sammanhang. Det kan därför vara 
av intresse att redan i anbudsstadiet efterfråga priset för 2-3 alternativa funktionsnivåer vid ent
reprenadtidens slut. 

Ett annat sätt att stimulera kvalitetshöj ande åtgärder är bonus av olika slag. En intressant 
utmaning för en entreprenör vore att som målnivå använda tillståndet då entreprenaden 
påbörjas och koppla denna till bonus för de funktioner som beställaren uttalat önskemål om att 
höja. 

Beträffande målnivån för belagda vägar kan klassningen av skadors utbredning enligt handbo
ken "Bära eller brista" tjäna till ledning. Utbredningen bör inte överskrida "lokal" för "svårig
hetsgrad 1". Maximalt tillåten utbredning av funktionsfel har införts för att kunna relatera mål
nivån till den faktiska vid entreprenadens början. 
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Tabell 6.10 Målnivå -löpande beläggningsunderhåll. 

Enhet Maxmått/Utbredning 
Trafikmängd (ÅDT) 

Max- Utbred 500- 2000- 8000- GCM 
Tillståndsmått mått ning <500 1999 7999 15999 >16000 väg 

Spårbildning mm % vägl 20/20 15/20 10/20 10/20 10/10 10/10 
Ojämnheter 
0.9 m våglängd mm % vägl 15/20 10/20 5/10 5/10 5/5 5/10 
<1.8 m våglängd mm I I 30/20 20/20 10/10 10/10 5/10 10/10 
<4 m våglängd mm I I 50/30- 50/20 40/20 30/10 15/10- 10/20 
1-25 m våglängd IRI •i - - 4.0 3.5 3.0 -

Nivåskillnader mm ti 20/20 10/20 0/0 0/0 0/0 0/0 
(kanter) 
Sprickbildning (vidd mm) 
- tvärgående " - st/100 m 10/3 5/3 5/1 5/1 5/1 5/1 
-längsgående " - % vägl 10/20 10/20 5/20 5/10 5/5 5/10 
Potthål cm st/100 m 10/20 10/20 0/0 0/0 0/0 0/0 
Skadade lagningar st/100 m 0 0 0 0 0 0/0 
Otydliga marker
ingar % /20 no 10 10 

Kommentarer (tabell 6.10) 

Samtliga talvärden visar endast den storleksordning som målnivån kan läggas på. 

Storleksordningen för spårdjupen har hämtats ur RUD (tabell 111:1-12, funktionstiden 3 år). 

Storleksordningen för max måtten avseende ojämnheter i längsled svarar ungefär mot det som 
krävs i remissutgåvan av BYA 92 för 4 m våglängd (tabell 1.3-7 avser "vid trafikpåsläpp" för 
nybyggd väg dvs så höga krav kan ej ställas på löpande underhåll av vägar. Här har nivån 
exemplifierats genom att ange målnivåer som är 2-10 gånger lägre än kraven "vid 
trafikpåsläpp"). 

För IRI anges i samma skrift krav efter 1-3 års användning (Tabell 1.3-6). För löpande under
håll under en 3-årsperiod kan kraven inte sättas riktigt lika högt beroende bl a av tillståndet när 
entreprenören "tog över" underhållet. Ej alltför långvågiga "IRI-fel" kan dock rättas till med 
löpande underhåll. När det gäller IRI-nivån måste beställarens planering av det periodiska un
derhållet "vägas in" när ambitionsnivån för jämnhetsökande åtgärder fastställes i samband med 
skötselentreprenader. 

För tvärfallet bör riktvärdena (enligt remissupplagan av BYA 92) användas som målnivå. 2.5% 
avser samtliga asfaltvägar, 3.0% grus- och oljegrusvägar och 4% vägar med enkel ytbehand
ling. Beroende på beställarens ambitionsnivå kan krav på tvärfallsförbättringar inkluderas i 
skötselentreprenader. Även här kan tillåten utbredning i % av våglängden användas som en del 
i målnivån. 

Dräneringshinder, sikthinder eller ej fungerande skyltar, trafiksignaler och belysningsanord
ningar bör ej tolereras vid entreprenadens slut. 



144 

I målnivån för de lagningar av vägytan som genomförs bör friktionskrav ingå. Kravet bör re
lateras till dem som ställs i remissupplagan av BYA 92 dvs friktionskoefficienten skall vara 
minst 0.5.1 samma skrift sägs (kap 1, s 8) att: "Delyta av körbana, ytor < 2 m 2 med bundet 
slitlager samt vägmarkering utförs så att friktionstalet inte understiger 0.45. Kravet avser me
delvärde mätt på minst 1.0 m längd". Från trafiksäkerhetssynpunkt har detta krav hög prioritet 
eftersom tvåhjuliga fordon är särskilt känsliga för låg friktion på små ytor. Beträffande väg
markeringar bör i målnivån inkluderas de krav på retroreflexion (fordonsljus som reflekteras 
tillbaka mot föraren), reflektans (vithet) och friktion som ställs i den kommande utgåvan av 
BYA 92. 

Målnivån för det förebyggande underhållet bör byggas upp med trafiksäkerheten som ledstjär
na. Exempelvis bör utbyte av förbrukningsartiklar i trafiksignaler ske med en sådan takt att fel
funktion inte riskeras. Belysningsanordningar kan däremot ges något lägre prioritet osv. 

I målnivån enligt ovan ingår funktionsfaktorer som inte används för akutnivån nämligen tvärfall 
samt längsgående ojämnheter i våglängdsintervallen < 4 m respektive 1-25 m (IRI-måttet). 
Dessa faktorer har ej medtagits i akutnivån av den anledningen att de åtgärder som krävs för 
att rätta till sådana funktionsfel oftast inte utförs som akuta underhållsåtgärder. Dessa faktorer 
bör emellertid införlivas i målnivån för att få entreprenören att välja andra än rent "kosmetiska" 
åtgärder under entreprenadtiden och visa beställarens viljeförklaring för så viktiga mått som 
tvärfall och IRI. 

Mätmetoder - löpande underhåll 

Mätmetoderna för vägnätets tillstånd vid entreprenadens början och för att följa upp funk
tionsnivån (målnivån) när entreprenadtiden är slut bör vara helt identiska. Metoderna för att 
mäta akutnivån bör vara enkla att använda och ej för kostnadskrävande. Dessa mätningar skall 
kunna relateras till mätningar av målnivån. Det senare förutsätter bl a att mätmetoderna är 
likartade. För mätning av belagda vägars och gators tillstånd under entreprenadtiden (akut
nivån) fyller metoderna föreslagna i handboken "Bära eller brista" kravet på enkelhet att 
använda i fält. 

Tabell 6.11 Mätmetoder (enligt Bära eller brista). (Källa: Vågberg, -91) 

Tillståndsmått Enhet Mätmetod 

Spårbildning mm 1.8 m rätskiva 
Sprickbildning 
- tvärgående st/100 m manuell räkning 
- längsgående % vägl manuell mätning 
Potthål st/100 m manuell räkning 
Skadade lagningar % vägl. manuell mätning 

Kommentarer: Skadade lagningar bör istället räknas i st/km eftersom antalet borde vara av in
tresse vid kalkylering av åtgärdskostnader. Ojämnheter i längdled bör mätas dels med 0.9 m 
rätskiva (ojämnheter som ej registreras vid IRI-mätningar) och dels med 1.8 m rätskiva (det 
senare för att erhålla en viss uppfattning om förekommande "gupp"). Nivåskillnader kan mätas 
med 0.9 m rätskiva eftersom denna ändå behövs för akut kontroll av kortvågiga ojämnheter. 
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Rätskivelängderna (1.8 resp 0.9 m) har valts av följande skäl: 

• IRI-måttet täcker ej in våglängder under 1 m 

• 1.8 m kan användas som mätbredd i form en en mätbalk monterad på en vanlig personbil 
utan att vara skrymmande (med tanke på möjligheter att utveckla kostnadseffektiva mät
utrustningar som kan monteras på vanliga personbilar) 

• 1.8 m föreslås i handboken "Bära eller brista". 

• 0.9 m är en manuellt lätthanterlig mall både under barmarks- och vinterförhållanden. Detta 
gäller även 1.8 m rätskiva (om än inte i lika hög grad). 

Mätmetoder för övertagandetillfällen 

Videotekniken förefaller vara en billig och enkel metod att beskriva vägytans tillstånd i anbuds
stadiet och följa upp funktionsnivån vid entreprenadens slut. 

Måttenheterna för akutnivån bör väljas så att det utifrån en videofilm kan göras åtminstone 
grova uppskattningar av det verkliga tillståndet i förhållande till lägsta tillåtna nivå. En sådan 
uppläggning underlättar både kalkylering i anbudsstadiet (förutsatt att anbudsräknande företag 
erhåller videofilmen) och beställarens uppföljning av funktionsnivån under entreprenadtiden 
och vid dess slut. 

Hur är det med mer avancerade mätfordon av typen Laser RST? Laser RST kan samtidigt och 
med god noggrannhet och precision mäta ett flertal av de funktionsfaktorer som är intressanta. 
Mätbilen har intresse i första hand för att mäta tillstånd vid övertagandetillfällen (före och efter 
entreprenadtiden). För det högtrafikerade väg- och gatunätet är denna mätbil definitivt moti
verad. För övriga delar av väg- och gatunätet är använding av RST Laser mer tveksam från 
ekonomisk synpunkt i jämförelse med enbart videoteknik och manuella observationer och 
mätningar. 

Tabell 6.12 Mätmetoder för målnivån 

Tillståndsmått Enhet 
Mätmetoder 
<2000 fÅDT) >2000 (ÅDT) 

Tvärfall % 4 m rätskiva RST laser m fl 
Spårbildning mm 1.8 m rätskiva RST laser m fl 
Ojämnheter mm 1.0 och 5 m rätskiva RST laser m fl 

IRI TRRL Beam m fl RST laser m fl 
Profil TRRL Beam m fl RST laser m fl 

Nivåskillnader mm 1.0 m rätskiva 1.0 m rätskiva 
Sprickbildning 
- tvärgående st/100 m Videoteknik Videoteknik 
-längsgående % Videoteknik Videoteknik 
Potthål st/100 m Videoteknik Videoteknik 
Skadade lagningar st/100 m Videoteknik Videoteknik 
Otydl. markeringar % Videoteknik Videoteknik 
Friktion (lagade ytor) Portable Friction Portable Friction 

Tester m fl Tester m fl eller bil 
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Kommentarer. Indelningen i två trafikmängdsklasser är en första ansats (gjord av mig). Denna 
ansats bör utvärderas efter praktiska entreprenadförsök. Vid användning av 4 m rätskiva för 
mätning av tvärfall och ojämnheter i längsled samt friktion bör ritualer som föreskrivs av Väg
verket användas (Vägverkets metodbeskrivningar 1987:142 samt 1993:016). 

Entreprenörens praktiska möjligheter att kontrollera om de åtgärder som sätts in fyller kraven 
beträffande ojämnheter (IRI) och friktion är idag begränsade eftersom mätutrustningarna fh är 
relativt komplicerade att använda och kostsamma att hyra in. Friktions- och jämnhetskrav är 
dock så pass väsentliga för väghållaren och trafikanterna att de bör införlivas åtminstone i mål
nivån. Enligt Magnusson (1993) bör vägarnas verkliga längdprofil följas upp som ett komple
ment till IRI. Magnusson anger som ett skäl för detta att kännedom om förändringen av längd-
profilen över tiden kan ge värdefull information om vägens strukturella tillstånd. Ett annat skäl 
anger Magnusson vara möjligheten att från gamla profiler kunna beräkna i framtiden nyutveck-
lade jämnhetsmättal. Ojämnheter i längdled bör därför i första hand mätas med utrustningar 
som ger den verkliga längdprofilen (ex TRRL Beam och RST Laser). IRI-måttet kan därefter 
vid behov räknas fram med stöd av matematisk simulering. 

Friktionskrav på lagade ytor är så väsentligt för trafiksäkerheten att det bör ställas oavsett tra
fikmängder på nätet. Jämnhetskrav (mätt i IRI-mått) är i första hand en komfortaspekt och kan 
tills vidare begränsas till det högtrafikerade nätet. 

Fråga N . Hur bör beställarens kvalitetskontroll gå till och vilka skillnader blir det gentemot ut
förandeentreprenader? 

Svar: Beställarens kvalitetskontroll bör begränsas till statistiskt grundad stickprovskontroll av 
funktionsnivån och uppföljning av trafikantsynpunkter under garantiperioden (entreprenadtiden 
for skötselentreprenader). Detta innebär att all kontroll av själva utförandet måste utföras som 
så kallad egenkontroll av entreprenörens egen personal och att slutbesiktning med en tredje 
part inblandad som besiktningsförrättare inte blir aktuell. Vid avlämnandet (entreprenadtidens 
slut för skötselentreprenader och garantitidens slut för nybyggande) bör en fullständig funk
tionsbesiktning genomföras av parterna gemensamt. 

Vilka motiv finns för att införa en sådan "begränsad" kvalitetskontroll? 

Vid en konventionell utförandeentreprenad för vägar består beställarens kontroll av följande 
delar: 

• Stickprovskontroll av materialegenskaper, utförande, dimensioner mm under 
tillverkningsskedet. 

• Slutbesiktning som utförs av en tredje part (utsedd av beställaren) för att konstatera om 
resultatet överensstämmer med kraven i förfrågningsunderlaget. 

• Garantibesiktning vid garantitidens (ofta 2 år) slut. 

På senare år har kontroller under entreprenadtiden i allt större omfattning "tagits över" av en
treprenörerna själva i form av så kallad egenkontroll. Slutbesiktningens betydelse som mottag
ningskontroll har av den anledningen ökat för beställaren. Slutbesiktningarnas "examenskarak
tär" är mindre bra från beställarnas synpunkt. 
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Efter "godkänd examen" är entreprenören oftast måttligt intresserad av att återvända för att 
rätta till fel och engagemanget för hur anläggningen fungerar är i allmänhet försvinnande litet. 
Det är ju också så att entreprenörens ansvar for fel begränsas till rena utförandefel. Det följer 
av entreprenadformen som sådan. 

Det kan också tyckas märkligt att beställaren som dock betalar för anläggningen och "sitter 
fast" med den kanske i ett halvt sekel inte har förtroendet att själv (tillsammans med entrep
renören) utföra mottagningskontrollen och avgöra om kvalitetsnivån är den förväntade! 

Även vid totalentreprenader tillämpas besiktningsförfarande av konventionell typ. I det fallet 
svarar entreprenören för all tillverkningskontroll. 

För beställaren tillkommer i jämförelse med utförandeentreprenader möjligheten att om funk
tionskrav använts få funktionsfel som "upptäcks genom nyttjande" åtgärdade inom garantitiden 
(i samband med garantibesiktningen). Det är också vanligt att beställaren i anbuds- och bygg
skedet förbehåller sig rätten att granska och godkänna entreprenörens förslag på tekniska lös
ningar. Det tillkommer således en sorts kvalitetskontroll av entreprenörens projekteringsinsat
ser. 

Vid funktionsentreprenader är huvudintresset riktat till mätbara funktionskrav på slutprodukten 
under bruksskedet varför konventionell slutbesiktning vid en enda tidpunkt blir ointressant. 

Entreprenadformen som sådan bäddar således för en annan typ av kvalitetskontroll. 

Modern kvalitetskontroll hos den tillverkande industrin har sedan lång tid tillbaka inkluderat 
statistiskt baserad stickprovskontroll. Inom industrin har utvecklingen gått mot ett totalgrepp 
av kvalitetsfrågorna där projektorer, tillverkare och försäljare samtliga engagerats i kvalitets
kontrollen. Detta är kvalitetskontroll i vidare mening och betecknas ofta kvalitetssäkring eller 
kvalitetsstyrning. 

Inom vägsektorn har statistikt orienterade kvalitetskrav utvecklats och provats (TRB, 1976) i 
USA. För beläggningsarbeten används metoden framförallt vid tillverkningskontroll (exempel
vis densiteten hos beläggningar) men har också provats för krav på slutprodukten (exempelvis 
jämnhetskrav på beläggningar). Fördelarna anges bland annat vara besparingar i kontrollkost
nader ocxh klart uttalad acceptansnivå för kvalitetsvariationer. Bland nackdelarna nämns bland 
annat ett allmänt motstånd mot förändringar bland entreprenörerna och behov av mer kvalifice
rad personal hos väghållaren (beställaren). 

I remissupplagan av BYA 92 (Vägverket, 1993 a) föreslås att statistiskt baserad stickprovs
kontroll skall införas vid nybyggande av vägar. Metodiken beskrivs i en härför framtagen me
todbeskrivning (Vägverket, 1993 c) och avser bl a den nybyggda vägens jämnhet i längs- och 
tvärled, friktion m m. 

För underhåll av bitumenbundna lager sägs följande (BYA 92 kap 6, s 12) "Vid underhålls
åtgärd gäller i princip samma krav som vid nybyggnad direkt efter trafikpåsläpp. För verifiering 
av att kraven uppfyllts gäller följande frekvenser för kontroll av jämnhet i längs- och tvärled 
samt tvärfall vid mätning med rätskiva enligt tabell 6.3-2 och 6.3-3. 

• Vid ÅDTk > 2000 fordon provas vart tredje kontrollobjekt 
• Vid ÅDTjf 500-2000 fordon provas vart fjärde kontrollobjekt 
• Vid ÅDTjf < 500 fordon provas vart femte kontrollobjekt 
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Om kravet inte är uppfyllt på ett kontrollobjekt provas också de mellanliggande kontrollytorna 
mellan den underkända kontrollytan och nästa godkända yta." 

Valet av entreprenadformer styr också möjligheten att få projektörer och utförare att samverka 
i kvalitetsfrågor. Utförandeentreprenader skapar ett effektivt hinder mellan utförare och pro
jektor medan total- och funktionsentreprenader medför att projektör och utförare ges möjlighet 
att samordna sina insatser. Vid funktionsentreprenader (nybyggnad) är också underhållskonse
kvenserna av intresse för entreprenörerna vilket ger ytterligare breddning av kvalitetssynen. 

Att använda funktionsentreprenad och kontrollera kvaliteten medelst statistiskt baserad stick
provskontroll är således att använda sig av moderna metoder för kvalitetsstyrning. Slutbesikt
ning och beställarens utförandekontroll bör på sikt ersättas av entreprenörens egenkontroll av 
tillverkningen och beställarens stickprovskontroll av funktionsnivåerna hos produkten under 
brukstiden. 

En försiktig introduktion av statistisk baserad stickprovskontroll för drift och löpande under
håll fås genom att använda stickprov under entreprenadtiden samt en något mer omfattande 
kontroll av tillståndet innan avlämnandet (när entreprenadtiden upphör). Den mer omfattande 
kontrollen innan avlämnandet motiveras bl a av att denna tillståndsmätning skall bilda underlag 
för kommande upphandling av skötseln. 

Fråga O: Hur bör levererad under- eller överkvalitet från entreprenören behandlas? 

Svar: Värdet av anläggningen vid entreprenadtidens (garantitidens för investeringar) slut be
skrivs bl a av den funktionsnivå som då avlämnas. Beställaren har genom att formulera sin mål
nivå angivit vilket minsta värde (i funktionskraven) som krävs vid detta tillfälle. Om funktions
nivån uppmäts till ett högre värde än målnivån uppkommer ett positivt restvärde för beställa
ren. I motsatt fall fås ett negativt restvärde. 

Hur tacklas dessa problem ekonomiskt? 

Underkvalitet av två slag kan uppkomma vid skötselentreprenader. Det ena sådant som kan 
rättas till (exempelvis utebliven spricklagning) och det andra sådant som ej kan rättas till (t ex 
försenad halkbekämpning). 

Vid underkvalitet av det första slaget skall entreprenören självklart anmodas att snarast rätta 
till felet. Tiden för detta bör sättas relativt kort och anges i kontraktet. Den andra typen av 
kvalitetsfel bör vitesbeläggas. Också den första typen av fel bör vitesbeläggas om det har stor 
betydelse för trafiksäkerhet eller framkomlighet. Statistiskt baserad stickprovskontroll med be
räkningsregler för procentuell reduktion av kontraktssumman för fel av viss storleksordning 
används bland annat i Colorado (TRB, 1976) för beläggningsentreprenader. I Indiana (TRB, 
1976) har en modell för funktionsupphandling av beläggningar utvecklats så att ojämnheter 
större än det tillåtna på mer än 1% av våglängden medför avdrag i entreprenadsumman. 

Vilken storleksordning bör felböterna läggas på? 

Trafiksäkerhetsaspekter som friktion (både barmark och vinter), spårighet (vattenplaning med 
mera), feldosering och så vidare kopplas till kännbara viten vid undertramp. Storleksordningen 
bör vara 4-10 gånger den summa som entreprenören erhållit om motsvarande aktivitet genom
förts. Framkomlighetsaspekten kan läggas på något lägre nivå exempelvis 1-5 gånger kostna-
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den för att genomföra aktiviteten. Det kan exempelvis gälla en snöröjning som inte utförts i tid. 
Vitesbelopp i procent av kontraktsumman kan användas i de fall fast pris per säsong tillämpas. 

Lämplig storleksordning på viten kommer att undersökas närmare i de testentreprenader som 
ska genomföras (med start 1993) i Sverige. 

Överkvalitet bör premieras ekonomiskt i det fall beställaren utryckligen önskat en sådan. 

För beläggningsentreprenader kan funktionskrav samt vites- och bonusklausuler utformas en
ligt följande praktikexempel hämtad från en av Vägverkets (1992) upphandlingar: 

För spårdjup skall medelvärdet på 90% av antalet 20 m-sträckor understiga 10.2 mm. 

Bonus utgår med följande krontal om spårdjupet vid 90% fraktilen för 20 m-sträckor vid mät
ning i maj 1997 är: 

8.2 mm-9.2 mm 5:-/m2 

7.2 mm-8.2 mm 10:-/m2 

6.2 mm-7.2 mm 15:-/m2 

Avdrag urgår om spårdjupet är: 

11.2 mm-13.2 mm 5:-/m2 

13.2 mm-15.2 mm 10:-/m2 

15.2 mm-17.0 mm 15:-/m2 

Vid spårdjup som är större än 17 mm på 400 m-sträckor skall entreprenören rätta till felet me
delst ny beläggning. Bonus betalas ej för avsnitt som åtgärdats under garantitiden. 

Tumregeln för denna bonusberäkning var att entreprenören vid konstaterad överkvalitet er
håller 50% av beställarnas förväntade besparing (i minskade underhållskostnader) i bonus. 

För en underhållsbeläggning kan årliga uppmätningar av tillståndsutvecklingen under garanti
tiden anpassade (med regressionsanalys) till en trendkurva ge ett gott underlag för uppföljning 
av utvecklingen efter garantitiden. Kvalitetsnivån för tillståndet beroende av det löpande under
hållet är svårare att progosticera. En garantiperiod på t ex två år för utförda åtgärder skulle ge 
möjlighet att vid slutet av denna göra liknande uppskattningar av funktionstrenden och då be
tala eventuellt bonus. 

Ett alternativt sätt är att använda de verkliga drift- och underhållskostnaderna under följande 
entreprenadperiod som grund för bonusberäkningen. Detta är en tveksam modell om en annan 
entreprenör tagit över (kostnadseffektivitet hos en entreprenör bör ej vara bonusgrundande för 
en annan entreprenör). 

I de fall bonus förespeglas är det viktigt att bonusgrundande faktorer tydligt och klart redovi
sas i upphandlingsskedet. Lämplig utformning och rimliga nivåer för bonus respektive avdrag 
vid funktionsentreprenader är något som måste provas ut i fler praktiska entreprenadförsök 
och uppföljningar av verklig årskostnadsutveckling för vanliga väg- och gatutyper. 

En möjlighet att erhålla underlag för beräkning av bonus eller avdrag i samband med funktions
entreprenader är att införa nyckeltal som avspeglar relationen mellan verkligt uppmätta funk-
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tionsnivåer och i kontraktet krävda nivåer. Dessa nyckeltal (här betecknade funktionsstatustal) 
bör följas upp dels för kvoten verklig funktionsnivå/specificerad målnivå dels kvoten verklig 
nivå/specificerad akutnivå. (Den senare bör inte vid något tillfälle understiga ett.) Nyckeltalen 
kan följas upp med stöd av statistiskt baserad stickprovskontroll och i kontraktet direktrelate-
ras till vissa procentuella avdrag eller bonus för entreprenören. En viss "normal" variation bör 
dock tolereras utan ekonomiska påföljder. 

Användning av nyckeltal av typen funktionsstatustal skulle också ge möjligheter att jämföra 
kvalitetsnivåer mellan skilda funktionsentreprenader. 

Fråga P. Vilka nya krav medför funktionsentreprenader på beställarens uppföljningssystem 
och prognoser vid nybyggande, underhåll och drift av vägar? 

Svar: Nya behov av information uppstår dels för att klara av själva entreprenaden dels för att 
kunna bedöma de långsiktiga effekterna av funktionsentreprenaderna. 

En nödvändig förutsättning för framgångsrik funktionsstyrning är att vägnätets tillstånd (i 
funktioner) följs upp och registreras i informationssystemet vid representativa tidpunkter på 
året. Åtgärder for att förebygga eller avhjälpa funktionsfel måste också registreras. Det senare 
är viktigt bland annat av den anledningen att väghållaren (och entreprenören) har ett intresse av 
att följa olika åtgärders effekt på funktionen och livscykelekonomin. 

För genomförandet av drift- och underhållsentreprenader har väghållaren behov av följande 
underlag från informationssystemet: 

/ upphandlingsskedet: 

• Geometriska data (väglängder, bredder med mera). 
• Tekniska lösningar (typ av beläggning). 
• Historiska data (nyanläggningsår, åtgärdsstatistik). 
• Tillståndsbeskrivning för de senaste säsongerna inklusive funktionsstatustal. 
• Trafikbeskrivning och trafikprognoser. 

Under entreprenadtiden: 

• Väglagsuppföljning (för väghållaren) kopplad till ställda funktionskrav samt bonus och av
dragsregler. 

• Värderprognoser till entreprenören som ger denne underlag för att klara av en fiinktionsin-
riktad vinterväghållning. 

• Registrering av entreprenörens åtgärder. 
• Fortsatt registrering av den allmänna tillståndsutvecklingen. 

Att få till ett informationssystem som fungerar väl i samband med funktionsentreprenader för
utsätter en del utvecklingsinsatser. Bland annat saknas idag väl fungerande prognosmodeller 
för tillståndsutvecklingen. Det är inte helt klart vilka tillståndsvariabler som är styrande och hur 
åtgärder av olika slag förändrar bilden. En modell som bygger på det aktuella vägnätets verk
ligt uppmätta tillståndsförändringar med tiden förefaller vara en framkomlig ansats. Det betyder 
att statistiska rutiner för anpassning av den verkliga tillståndsutvecklingen till kurvor (regres
sionsanalyser) troligen blir användbara. 
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Goda prognosmodeller är inte minst viktiga då man vill styra utvecklingen mot sund livscykel
ekonomi på vägnätet. 

Under garantitiden (gäller nybyggande och underhåll) 

• Registrering av tillstånd. 

• Registrering av entreprenörens åtgärder. 

Vid avlämnandet 

• Prognoser för tillståndsutveckling efter garantitiden. 

• Registrering av tillstånd inklusive funktionsstatustal. 

6.8 Förfrågningsunderlag 

Fråga Q. Vilka handlingar bör ingå i förfrågningsunderlaget när drift- och löpande underhåll 
upphandlas på funktionsentreprenad? 

Svar: I forffågningsunderlaget bör följande handlingar ingå: 

• Allmänna bestämmelser 
• Administrativ beskrivning 
• Funktionsbeskrivningar 
• Kvalitetssäkringsplan 
• Tekniska beskrivningar 
• Väg- och gatuförteckning (mängdförteckning) 
• Trafikbeskrivning 
• Beskrivning av lokala erfarenheter 

De allmänna bestämmelser som ligger närmast till hands idag är allmänna bestämmelser för 
totalentreprenader. Den skrivning som där finns om funktionskrav och funktions ansvar stäm
mer väl överens med grundtankarna i fiinktionsentreprenader. Kompletteringar behövs dock bl 
a för att klargöra riskfördelningen mellan parterna (se fråga K och L). På sikt bör särskilda all
männa bestämmelser för funktionsentreprenader utvecklas. 

I den administrativa beskrivningen skrivs regler om riskfördelningen och ersättningsreglerna (se 
fråga I och J) in. Även regler om påföljder som gäller vid Underlätelse att uppfylla funktions
kraven och eventuella bonus för överkvalitet (se fråga O) skrivs in i de administrativa före
skrifterna. 

Av beställarens kvalitetsplan bör framgå vilken egenkontroll och dokumentation som förväntas 
av entreprenören samt planerade åtgärder för att minimera trafikstörningar i samband med 
skötselaktiviteter. Uppgifter av betydelse för entreprenörens kontakter med myndigheter, an
gränsande driftdistrikt m f l bör också framgå. (Samordningen av vinterväghållningen med an
gränsande distrikt är en verklig kvalitetsaspekt.) 

Funktionsbeskrivningarna innefattar tillståndsbeskrivning (avsedd för anbudsstadiet) samt funk
tionskrav och mätmetoder. Dessa har beskrivits närmare i svaret till fråga M . 
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Tillståndsbeskrivningen och funktionskraven bör sammanfattas i form av funktionsstatustal för 
att ge anbudsgivarna en god uppfattning om eventuellt "glapp" mellan krävda och verkliga 
funktionsnivåer. 

De tekniska beskrivningarna avser sådana som för dagen ej kan styras med funktionskrav. 

Trafikbeskrivningen bör omfatta nuläget och prognoser för trafikutvecklingen. Dessutom bör 
det största trafikströmmarna inom området beskrivas närmare så att dygnsrytm och årstids
variationer klart framgår. 

I beskrivningen av lokala erfarenheter lämnas kompletterande uppgifter av betydelse för möj
ligheterna att prissätta entreprenaden. Det kan vara ungefärlig årlig frekvens hos drift- och un
derhållsåtgärderna och/eller beskrivning av särskilda driftproblem. 

6.9 Utvecklingsbehov 

Fråga R. Vilka problem (med funktionsentreprenader) kan för dagen anses vara ofullständigt 
lösta? 

Svar: Idealt borde väghållaren använda funktionskrav som är direkt kopplade till trafiksäker
heten och framkomligheten. Dessutom bör funktionsnivån sättas så att samhällsekonomisk 
optimering fås. Möjligheterna att klara av detta begränsas dock av kravet på mätbarhet och 
kunskapsläget om samband mellan mätbara vägyteegenskaper och trafiksäkerhet/framkomlig
het. 

Dagens möjligheter att bedriva byggande, underhåll och drift med funktionsstyrning kan och 
bör förbättras bland annat på följande punkter: 

Funktionsmått 
Vilka funktionsmått som är representativa och på ett tillräckligt effektivt sätt avspeglar sam
hällsekonomiska hänsyn är svårt att på ett renodlat sätt leda i bevis. Hur påverkas exempelvis 
vägytans ojämnheter, av en viss given storlek, trafiksäkerheten? Här får man idag nöja sig med 
indicier och försöka "ta steg i rätt riktning". En annan än så länge ofullständigt belyst fråga är 
vilka mått som måste följas upp för att kunna prognosticera vägnätets livscykelekonomi. Vilka 
funktionsmått (och strukturellt betingade mått) ger den bästa förklaringen av en vägs framtida 
tillståndsutveckling? Det återstår en hel del att göra när det gäller att ta fram de mest represen
tativa fiinktionsmåtten och vilken storlek som kan accepteras för olika vägklassema. 

Mätmetoder 
Det finns ett behov av enkla friktionsmätare som ger en representativ bild av vägytans halk-
motstånd. Helst ska det vara en mätare som kan kopplas till ett normalt patrullfordon och till 
maskiner och andra fordon för driftändamål. Friktionen bör i första hand mätas i och kring 
hjulspåren men också över hela vägbanans bredd för att ge en kontinuerlig bild av halkmot-
ståndet. Friktion är för vinterväghållningen ett nyckeltal som kan ersätta många av de ställföre
trädande mått som används idag. Videoteknik för att dokumentera tillstånd bör utvecklas med 
tanke på bedömning av utbredning och svårighetsgrader av funktionsfel. Bildtolkning är där
vidlag en intressant möjlighet. 
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Prognosmodeller 
För beställarens behov bör prognosmodeller för vägarnas tillståndsutveckling på objektsnivå 
utvecklas. Variationen mellan olika vägar/vägnät beträffande yttre förutsättningar (klimat, tra
fik, geoteknik) är antagligen så stor att en "itererande" modell som bygger på just det aktuella 
vägnätets verkligt uppföljda tillståndsutveckling är den som troligen blir den bästa. Informa
tionen om hur olika underhållsåtgärder ändrar tillståndsutvecklingen är förstås också av in
tresse för att kunnna bedöma trolig livscykelekonomi. 

För vinterväghållningen kräver en utvecklad funktionsstyrning framförallt bättre lokala snövä
derprognoser än idag. Entreprenören behöver svar på följande frågor: 

• När förväntas snöfallet starta och upphöra? 
• Hur förväntas nederbördsområdet röra sig över vägnätet? 
• Vilken intensitet förväntas? 
• Hur stor nederbördsmängd väntas totalt? (En nödvändig förutsättning for att kunnna di

mensionera resurser och förutsäga åtgärdstider, se kap 5.) 
• Förväntad snödensitet (inklusive snöröksprognos) 
• Vilken vindhastighet och huvudsaklig vindriktning förväntas? 
• Risken för temperaturer kring 0 °C 

Viktigt för entreprenören är också att kunna få prognosen bekräftad eller reviderad allt efter
som verkliga väderdata blir tillgängliga. 

Beställaren (väghållaren) bör vid behov kunna "gå in" och erhålla motsvarande vägväderin-
formationer for att kunna meddela trafikanterna om risker för halka, snörök och intensiva snö
fall. 

Dessutom är trafikanterna i behov av information om aktuellt vägväder samt uppskattade och 
verkliga åtgärdstider för snöröjning och halkbekämpning. 

En sorts prognosmodeller i form av expertsystem som kopplar ihop vägens tillstånd, åtgärder 
och förväntat tillstånd efter åtgärd blir antagligen intressanta åtminstone for funktionsentrepre-
nörerna. 

Entreprenadbestämmelser 
För att renodla funktionsentreprenaden och skilja den från totalentreprenaden bör särskilda 
"allmänna bestämmelser för fiinktionsentreprenader" utvecklas. 

Ersättningsformer 
På sikt bör fiinktionsentreprenader betalas med fast pris per upphandlingstillfälle för nybygg
ande och underhåll samt per driftsäsong for skötsel. 

För att detta skall fungera på ett tillfredsställande sätt (bland annat från konkurrenssynpunkt i 
anbudsstadiet) krävs en period av kunskapsuppbyggnad och vana att bedöma vilka kostnads
konsekvenser funktionskraven medför. 
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7 REKOMMENDATIONER 

Rekommendationerna avser fiinktionsentreprenader för drift och (löpande) underhåll av vägar 
och gator. 

7.1 Begrepp 

Med funktionsentreprenad avses i föreliggande avhandling, en entreprenad där väsentliga 
egenskaper hos slutprodukten definieras med mätbara funktionskrav på slutprodukten och ett 
flerårigt kontinuerligt funktionsansvar ingår. 

Funktionskraven anges dels som akutnivå dels som målnivå. 

Akutnivå: Lägsta tillåtna funktionsnivå som när den inträffar skall åtgärdas inom en viss i kon
traktet angiven tid. (Definitionen innebär att den absolut lägsta tillåtna nivån blir något lägre än 
akutnivån). 

Målnivån: Funktionsnivå som skall innehållas i medeltal under funktionsgarantiperioden och 
vid dess slut. 

Funktionsstatus: Tal som visar förhållandet mellan verklig (uppmätt) funktionsnivå och krävd 
(eftersträvad) funktionsnivå. 

Med drift av vägar menas åtgärder för att hålla en byggnad eller anläggning i funktion och som 
resulterar i ekonomiska värden med kortare varaktighet än 1 år. Typiska driftåtgärder är snö
röjning, halkbekämpning, gräsklippning, sandupptagning samt städning. 

Med underhåll menas åtgärder som behövs för till att en byggnads eller anläggnings önskade 
egenskaper bevaras eller återställs och som resulterar i ekonomiska värden med längre varak
tighet än ett år. Typiska underhållsåtgärder är beläggningsunderhåll, rensning av diken m m. 

Löpande underhåll är sådant som utförs varje säsong på ett vägavsnitt och som förutsätter 
kontinuerlig uppföljning av tillståndet. Som löpande betecknas bl a lagning av sprickor, spår 
efter dubbdäck, potthål m m. Periodiskt underhåll innebär större insatser med flera års intervall 
som inte förutsätter årlig tillsyn av vägavsnittet ifråga. Som exempel kan nämnas nya topp
beläggningar, komplettering av frostskydd m m. 

Med skötsel av vägar och gator avses (Grennberg, 1993) drift och löpande underhåll. 

Vägens eller gatans tillstånd används här i betydelsen den funktionsnivå som redovisas med 
stöd av mätning, beskrivning och/eller fotografering. 
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7.2 Riskfördelning 

Funktionsentreprenaden i sig medför att entreprenören får ta på sig större risker än vid kon
ventionella entreprenader. Detta gäller bl a det fortlöpande funktionsansvar som entreprenören 
förutsätts svara för. 

Ansvaret mot trafikanterna bör fördelas så att entreprenören blir ekonomiskt ansvarig 
(gentemot beställaren) för skadestånd där det konstateras att funktionsnivån enligt kontraktet 
inte hållits och att detta varit en orsak till att skadan (för tredje man) uppkom. 

Ansvaret mellan beställare och entreprenör bör i princip fördelas så att den part som kan på
verka kvaliteten eller kostnaden för en produkt eller tjänst bör ta på sig det ekonomiska ansva
ret härför. Av detta följer bl a att 

• Beställaren svarar för riktigheter av uppgifter i förfrågningsunderlaget. 
• Entreprenören svarar för (i förfrågningsunderlaget) krävd funktionsnivå. 
• Entreprenören svarar för de funktionella egenskaper som (av entreprenören) valda tekniska 

lösningar och produktionsmetoder medför. 
• Den allmänna kostnadsutvecklingen inkluderas ej i anbuden. 

7.3 Förfrågningsunderlag 

7.3.1 Handlingar 

I förfrågningsunderlaget bör följande delar ingå: 

• Allmänna bestämmelser 

• Administrativ beskrivning 
• Funktionsbeskrivningar (inklusive tillståndsbeskrivning och funktionsstatustal) 
• Mätmetoder 
• Kvalitetssäkringsplan 
• Väg- och gatuförteckning 
• Trafikbeskrivning 
• Beskrivning av lokala erfarenheter 

7.3.2 Allmänna bestämmelser 

I skrivande stund saknas allmänna bestämmelser för fiinktionsentreprenader. Det som ligger 
närmast till hands att använda är allmänna bestämmelser för totalentreprenader (ABT 93). 
ABT innehåller bl a regler om att funktionskrav "tar över" tekniska lösningar från ansvarssyn
punkt vilket stämmer väl med funktionsentreprenadens idé. Dessutom anges att funktion kon
stateras genom mätning eller nyttjande vilket också passar väl vid funktionsentreprenader. 

Regler för fiinktionsgarantin under bruksskedet saknas dock. Sådana regler bl a med ekono
miska påföljder för uteblivna åtgärder eller för sent insatta åtgärder vid funktionsfel bör tills 
vidare skrivas in i den administrativa beskrivningen. Ansvarsregler för funktionsfel som drabbar 
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tredje man saknas också. Även sådana bör skrivas in som komplement i den administrativa be
skrivningen. 

7.3.3 Administrativa föreskrifter 

Följande regler om betalning bör föras in när funktionsentreprenader introduceras: 

Tabell 7.1 Ersättningformer. (Källa: Olsson, 1992) 

Aktivitet 

SOMMAR 
Toppbeläggning 
Spårlagning 
Slåtter 
Dikesrensning 
Siktröjning 
Trafikmålning 
Lappning 
Spricklagning 
Kantstensrep 
Akuta rep 

Ersättningsform 
Fasta priser Löpande räkning 

Fixt Exkl Mängd- Utan Med 
index kontrakt inci- inci-

tament tament 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

O 
O 
O 

X 
X 
X 
• 
X 
X 

o 
o 
o 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
• 

o 
o 
o 
o 

o 

• 
• 
X 

o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 

VINTER 
Snöbortforsling O O X O O 
Snöröjning O • X O O 
Halkbekämpning O O X Q •_ 

Beteckningar: X= lämplig (rekommenderas) • = användbar (med viss tvekan) 
0 = olämplig 

Not. Rangordningen gäller inte mellan sommar- och vinteraktiviteter. 

Ambitionen vid val av ersättningsformer bör vara så "fasta" priser som möjligt med hänsyn till 
kalkylerbarheten i anbudsstadiet. 

Löpande underhåll bör betalas enligt prissatt mängdförteckning. Driftaktiviteter bör tills vidare 
betalas med fast pris per driftcykel. 

Övertid och helgersättning regleras ej (skall ingå i entreprenörens priser). Alla kostnader 
(exempelvis utrustning, materiel, löner) som ingår i en driftcykel skall ingå i priset. 
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När funktionsentreprenader blir mer allmänt förekommande kan en övergång till ännu "fastare" 
priser (än i tabellen ovan) göras. Exempelvis kan snöröjningen betalas på årsbasis och relateras 
till snönederbörden i smält form och halkbekämpningen ersättas per halkdygn. 

Underlåtenhet från entreprenörens sida att sätta in åtgärder i tid vid konstaterade funktionsfel 
bör vitesbeläggas. Storleken på vitesbeloppen rangordnas efter den betydelse underlåteisen har 
för trafiksäkerhet och framkomlighet. 

Följande rangordning kan göras från trafiksäkerhetssynpunkt. 

Tabell 7.2 Storleksordning för vitesbelopp. 

Utebliven aktivitet Vitesbelopp 

Halkbekämpning 5 
Snöröjning 3 
Rengöring av signaler och trafikmärken 2 
Lagning av potthål, skarpa kanter 1 

Not. Vitesbeloppens storlek anges här i relation till uppskattad kostnad för att utföra en drift
cykel av aktiviteten snöröjning. 

7.3.4 Funktionsbeskrivningar och mätmetoder 

I funktionsbeskrivningar ingår dels beskrivning av det funktionella tillståndet före entrepre
nadtidens början och dels funktionskrav och mätmetoder avseende akutnivån och målnivån. I 
beskrivningen av akutnivån uppges den absolut lägsta tillåtna funktionsnivån under entrepre
nadtiden. Målnivån avser den funktion som krävs i genomsnitt under entreprenadtiden och vid 
entreprenadtidens slut. Dvs närhelst åtgärder vidtagits på ett vägavsnitt skall målnivån vara 
uppfylld. 

Väg- och gatunätet har både för drift och löpande underhåll indelats i 5 trafikmängdsklasser 
samt en separat klass för gång- och cykelvägar (GCM-vägar). Indelningen stämmer i dessa av
seenden med den som används i Vägverkets Regler för Underhåll och Drift (RUD) för vinter
väghållning. 

De funktionsnivåer som anges i detta kapitel (7.3.4) skall inte uppfattas som rekommen
dationer. Funktionsnivåerna anges dels för att åskådliggöra funktionskraven, dels för att visa 
förekommande (och i vissa fall antagna kravnivåer). 

Drift 

Vinterväghållning 

För att underlätta för entreprenören att prissätta uppdraget och att sätta in de mest effektiva 
åtgärderna bör väg/gatunätets status från trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt be
skrivas i förfrågningsunderlaget. 
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I derma tillståndsbeskrivning bör bl a framgå 

• vilka avsnitt som halkproblem vanligen uppstår 
• problemområden när det gäller snö (snödrev, siktproblem m m) 
• vilka olyckor som inträffat och som kan ha något samband med förekomsten av snö och is 
• väderstatistik (genomsnittligt antal snönederbördsdygn och dygn med risk för halka) 
• trafikmängder och trafikantkategorier längs de mest trafikerade avsnitten 

Funktionskraven för vinterväghållningen i entreprenader bör bestå av dels en målnivå och dels 
en absolut lägsta tillåten nivå (akutnivån). Akutnivån behövs för att ge entydiga villkor för när 
en åtgärd krävs. Idealt skulle det vara tillräckligt med en målnivå. Detta skulle dock i praktiken 
leda till subjektiva tolkningar av när åtgärder måste sättas in för att nå målnivån och därmed 
trafiksäkerhetsrisker och svårigheter att hålla samma standard för olika distrikt. 

Akutnivån bör beskrivas i funktionella termer med krav på viss friktion samt max snö- och 
spårdjup. 

I målnivån bör förutom åtgärdstider for snöröjning och halkbekämpning (enligt RUD) också 
ingå krav på att åtgärder skall vara genomförda före de klockslag som de stora trafikström
marna inträder (Olsson, 1992). 

Målnivån bör vidare beskrivas med hjälp av fotolikare av japansk modell för att få en enkel 
uppföljningsmodell. 

I en framtida funktionsinriktad vinterdrift bör också ingå krav på att entreprenören rapporterar 
planerade åtgärder, uppskattade åtgärdstider och det verkliga utfallet till därför avsedda infor
mationscentraler. Trafikanterna kan i så fall ges möjlighet att informera sig i detalj om vinter
väglaget. 

Funktionskraven avseende akutnivån under vinterperioden bör i princip utformas enligt nedan
stående tabell. 

Tabell 7.3 Akutnivå för vinterväghållning. 

Trafikmängd Lägsta funktionsnivå 

(ÅDT) 
Snödjup 
(cm) 0.9 m 

rätskiva 
(cm) 

Ojämnheter 
1.8 m 
rätskiva 
(cm) 

>16000 
8000-15999 
2000-7999 
500-1999 
<500 
Cykel- och 
gångtrafik 

2(3) 
4(6) 
6(8) 
6(8) 
8(8) 
4(6) 

0.30 
0.30 
0.25 
0.20 

0.30 

2 
3 
4 
4 
5 
3 

4 
5 
7 
7 
9 
5 
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Kommentarer: 

Tillåtna nivåer har uppskattats med stöd av 

• Vägverkets (enligr RUD) max tillåtna snödjup vid pågående snöfall. 

• Finska Vägverkets kravnivåer för friktion och ojämnheter (gäller de två klasserna med mest 
trafik). 

• Övriga totalvärden utgör egna uppskattningar av vad som kan vara en rimlig storleksord
ning i förhållande till kravnivåerna hos de finska Vägverket (avseende funktion och ojämn
heter) för de två högsta trafikklasserna. 

Målnivån bör i princip utformas enligt nedanstående tabell 

Tabell 7.4 Målnivå för vinterväghållning (åtgärdstider). 

Snö- och isfri Snö/Isvägbana Klart Stopp- Vägyte-

Delvis 1) 
Lössnö- Halkbe före sikt temp2) 

Trafikmängd Helt Delvis 1) f r i kämpad 
temp2) 

(ÅDT) (tim) (tim) (tim) (tim) (kl) (d) (°C) 

> 16000 3 (1.5) 3) 3 3 6, 15 2 -8 

8000-15999 6(3) , 6 6 7,16 2 -6 

2000-7999 2(4) 6 6 6 7, 16 2 -6 

500-1999 - 6 6 6 - 2 -

<500 - _ 8 8 5 _ 

Gång- och 
-4) cykeltrafik -4) - 4 4 7,16 2 -

Not 1. Delvis snö- och isfri relateras till fotolikare av japansk modell (se kapitel 4). 

Not 2. Vägverket anger (i RUD) den vägytetemperatur där gränsen mellan att acceptera 
snö/isvägbana eller ej går. Möjligheten att åstadkomma snö- och isfri vägbana inom 2-8 
timmar beror också av snöandets intensitet och snöns fysikaliska egenskaper varför 
detta bör ses som en rekommendation snarare än ett krav. 

Kravet att inte överskrida max snödjup (enligt RUD) har inte tagits med här eftersom 
anförande av startkriterium och åtgärdstider blir dimensionerande för resursinsatsen. 
Resursinsatsen tillsammans med snöandets intensitet och snöns vikt avgör sedan 
möjligheten att "hålla undan" så att alltför stora snödjup inte uppstår. 

Not 3. Enligt RUD krävs för de trafikerade vägarna att om nederbörden enbart förorsakat 
isbildning bör vägbanan vara fr i från is inom tider som här anges inom parentes. 

Not 4. Krav på is- och snöfri gång- och cykelbana skulle (med dagens produktionsmetoder) 
medföra att dessa saltas vilket vore opraktiskt för gångtrafikanterna. 
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Kommentarer (tabell 7.4): Kraven (enligt 7.4) motsvarar i princip de som ställs i RUD utom 
beträffande kravet "klart före" en viss tidpunkt som utgör en egen rekommendation (se även 
Olsson, 1992). 

I målnivån bör inkluderas att snö- och isbelagd vägbana skall vara avjämnad inom en viss tid. 
Storleken på tillåtna ojämnheter för avjämnad vägbana bör sättas med hänsyn till förekom
mande tjällyftningar på det aktuella vägnätet. Akutnivån bedöms med utgångspunkt från den 
målnivå som är möjlig att uppnå i praktiken. 

Följande metoder och utrustningar rekommenderas för mätning av funktionsnivåer under vin
terperioden. 

Tabell 7.5 Mätmetoder för vinterväghållning. 

Funktionsmått Enhet Mätmetod 

Vägytan 

Snödjup cm Linjal/tumstock 

Snödensitet kg/m 3 Vägning av given volym 

Nederbördstyp - Klimatstolpe typ W I S 

Vägytetemperatur °C Klimatstolpe alt bärbar inframätare 

Friktion " Coralba-ii-mätare 1) eller motsvarande 

Ojämnheter c m Rätskiva av 1.0 och 1.8 m längd 

Vägrummet 

Lufttemperatur °C Termometer 

Fukthalt % Klimatstolpe 

Vind m/s Klimatstolpe 

Sikt m Fotolikare  

Not 1. Coralba-p>mätare är en utrustning som kopplas till bilens bromssystem. Utrustningen 
används för närvarande bl a i Finland, Norge och USA. 

Rätskivans längd har valts bland annat med tanke på möjligheterna att i framtiden genomföra 
automatisk (bilburen) tillståndsmätning under vinterperioden. Försök pågår för närvarande med 
personbilar (se FoU-avsnittet) utrustade med mätbalkar som bär ultraljudsutrustning avsedd för 
mätning av ojämnheter på vintervägar. 

För målnivån bör fotolikare av japansk modell användas. Beställaren kan då genom att video
filma vägytorna vid strategiska tidpunkter utvärdera målnivån. 

Den lokala vägvädersituationen har (i Sverige) sedan länge mätts i klimatstolpar utplacerade 
längs vägarna. Övriga metoder föreslås här med utgångspunkt från litteraturstudier och dis
kussion (se fråga M). 

Den metod som Vägverket (Vägverkets metodbeskrivning nr 10) föreskriver för uppföljning av 
målnivån enligt RUD innebär en omfattande manuell statiskt baserad uppföljning. Denna metod 
är (enligt min uppfattning) alltför komplicerad och arbetskrävande i entreprenadsammanhang. 
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Barmarksdrift 

I tillståndsbeskrivningen bör följande uppgifter framgå 

• Genomsnittlig frekvens för skötselaktiviteter av olika slag t ex rengöring av signaler och 
trafikmärken, byten av förbrukningsartiklar såsom glödlampor, gräsklippning m m 
(kalkylerbarhetsaspekt). 

• Avsnitt som är speciellt utsatta för störningar av olika slag t ex dräneringsanordningar som 
ofta sätts igen, vegetation som växer snabbt och utgör hinder för sikt m m. 

• Vägavsnitt/korsningar m m som är av speciellt intresse för trafikanterna under vissa tider 
av barmarksperioden. Det kan röra sig om industrileveranser eller planerade byggobjekt i 
området. 

Akutnivån for barmarksdrift kan i princip beskrivas enligt följande tabell: 

Tabell 7.6 Akutnivå for barmarksdrift. 

Lägsta funktionsnivå 

Funktionsfaktor Enhet <500 
500-

1999 
2000-
7999 

8000-
15999 >16000 

GCM-
väg 

Sand på vägytan % våg 20 20 15 15 10 10 
längd 

Gräshöjd (slänter max 
mittskiljeremsor m m) mm 100 100 80 70 70 100 

Dräneringsstörning i st/mil 
- diken 5 4 3 2 2 2 
- trummor 3 2 1 1 1 1 
- ledningar 3 2 1 1 1 1 

Sikthinder st/mil 5 2 1 1 1 5 

Nedsmutsade 
-trafiksignaler % - 20 10 10 5 5 
- trafikskyltar % 20 20 10 10 10 20 
- belysningsan

ordningar % 20 20 10 10 10 10 

Skräp i vägområdet % 20 20 20 5 5 5 

Ur funktion1) 
-trafiksignaler % 1 1 1 1 1 1 
- trafikskyltar % 10 5 1 1 1 10 
- belysningar % 10 10 10 1 1 1 

Not 1. Åtgärder av typen att byta glödlampor samt placera ut varningsskyltar och felrapportera. 
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Kommentarer. Funktionsfaktorerna har sammanställts med utgångspunkt från de få fiinktions
entreprenader som hittills upphandlats. Talvärden utgör i detta fall endast spekulationer om 
möjliga storleksordningar. 

Målnivån för aktiviteter som direkt berör trafiksäkerheten bör sättas högt. Samtliga trafik-
signaler, vägmärken och belysningsanordningar skall vara fullt funktionsdugliga. Vidare bör 
varken sikthinder eller störningar av avsedd dräneringsförmåga finnas. 

För sandupptagning kan målnivån inkludera datum när aktiviteten skall vara avslutad på olika 
delar av vägnätet. 

Metoderna för att mäta funktionsnivån kan göras relativt enkla. För de flesta funktionsfaktor
erna är det fullt tillräckligt att färdas med bil längs de aktuella vägarna och visuellt observera 
de förhållanden som råder. 

För beställarens uppföljning av den verkliga funktionsnivån på vägnätet är videofilmning vid 
strategiska tidpunkter att rekommendera. 

Fotografier är bl a av intresse för att dokumentera och redovisa vägområdets tillståndet innan 
entreprenaden startas. 

Underhåll (löpande) 

Tillståndsbeskrivningen avseende belagda vägars status (innan entreprenaden påbörjas) bör 
innehålla information som underlättar kalkyleringen (under anbudsstadiet) och möjliggör kvali
tetsuppföljningar under och efter entreprenadtiden. 

Följande information bör ingå 

• Videofilm som visar förekomst och utbredning av spår, sprickor, potthål, kortvågiga 
ojämnheter, skadade lagningar m m. 

• Resultat av spårdjupsmätningar (helst för flera säsonger). 

• Resultat av ojämnhetsmätningar. För mer trafikerade vägar och gator bör dels IRI 
(ojämnhetsmått som täcker in våglängsområdet 1-25 m) och dels vägens verkliga profil mä
tas upp. För vägar med små eller måttliga trafikmängder kan redovisning av profilen för 
särskilt ojämna avsnitt vara tillräcklig. 

• Redovisning av svårighetsgrader för sprickor, potthål, skadade lagningar m fl skador klas
sade enligt handboken Bära eller Brista. (Wågberg, 1991). Skadorna klassas i 3 svårighets
grader. Som exempel kan nämnas att fogsprickor klassas efter sprickvidd (< 5 mm, 5-10, 
> 10 mm). Utbredningen av de olika svårighetsklasserna bör anges i % av vägavsnittens 
längd. 

• För lågt trafikerade vägar och gator kan videofilm av de trafikerade ytorna vara tillräcklig 
som anbudsunderlag. 
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• Redovisning av de erfarenheter som personal som senast svarat för det löpande underhållet 
skaffat sig. Det kan till exempel röra sig om speciellt problematiska avsnitt av vägnätet eller 
trafikantsynpunkter som är ofta förekommande. 

• I tillståndsbeskrivningen ska också ingå de underhållsåtgärder (exkl löpande underhåll) som 
planeras under entreprenadtiden. Om det är osäkert när underhällsinsatserna verkligen 
kommer till stånd är det viktigt att uppge alternativa tidpunkter härför och begära alternati
va anbudspris som bygger på dessa alternativ. 

Funktionskrav (löpande underhåll) 

Funktionskraven för det löpande underhållet bör precis som för driften indelas i akutnivå samt 
målnivå. Från beställarens synpunkt motiveras detta av att diskussioner under entreprenadtiden 
om när åtgärder skall vidtagas, minimeras samt att trafikanterna garanteras en absolut lägsta 
funktionsnivå och mätning av målnivåer. 

Att renodla funktionskraven så att endast målnivån används skulle i denna typ av verksamhet 
medföra stora svårigheter att identifiera riskfördelning mellan entreprenör och beställare om 
olyckor med åtföljande skadeståndskrav inträffar. Införande av en akutnivå kopplad till åt
gärdstider är nödvändigt för att kunna reda ut ansvarsfrågor gentemot trafikanter som ställer 
ersättningsanspråk på väghållaren (se även fråga K). Detta blir ett sätt för beställaren 
(väghållaren) att tydliggöra de juridiska förväntningar som finns på väghållaren. I rättsfall av 
denna typ har dels vägstandardkraven och dels den tid som förflutit utan att åtgärder vidtagits 
visat sig vara avgörande för de juridiska bedömningarna. 

Under entreprenadtiden är det viktigt att formulera funktionskraven så att enkla mätmetoder 
som ej är alltför kostnadskrävande kan användas. IRI-måttet (för längsgående ojämnheter) är 
så pass komplicerat och dyrt att mäta att det bör begränsas till de högtrafikerade anläggning
arna. 

Våglängder under 1 m gör sig inte gällande vid IRI-mätningar varför särskilda krav under alla 
förhållanden bör ställas i detta kortvågiga område. 

Enheterna för funktionsfaktorerna har i möjligaste mån valts enligt handboken Bära eller Brista 
bl a för att kunna relateras till tillståndsbeskrivningen. Sprickor och potthål har förutom efter 
utbredning också klassats efter svårighetsgrad. 

Friktionskravet för lagade ytor är av stor vikt för trafiksäkerheten. Kravet på en viss friktion 
bör kopplas till en tvåårig garanti från det datum som lagningen färdigställts. 

Akutnivån bör kopplas till åtgärdstider vars längd kopplas till åtgärdens betydelse från i första 
hand trafiksäkerhets- och i andra hand framkomlighetssynpunkt. Sålunda bör potthål > 200 
mm, nivåskillnader i form av skarpa kanter och tvärgående sprickor vidare än 10 mm ges korta 
åtgärdstider förslagsvis 2-12 tim. 

Övriga aktiviteter ges åtgärdstider varierande från 1-14 dygn. 

Funktionskraven för det löpande beläggningsunderhållet formulerade som akutnivå bör i prin
cip utformas enligt följande tabell: (se även tabell 6.9 som innehåller förslag på fler funktions-
faktorer). 
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Tabell 7.7 Akutnivå - löpande underhåll 

Lägsta funktionsnivå 
Trafikmängd (ÅDT) 

Vidd 500- 2000- 8000- GCM-

Funktionsfaktor Enhet mm <500 1999 7999 15999 >16000 väg 

Spårbildning mm 35 25 20 29 20 20 

Nivåskillnad mm 40 20 20 10 10 10 
Ojämnheter 
< 0.9 m våglängd mm 40 30 20 10 10 10 
< 1.8 m våglängd mm 100 80 70 50 40 40 

Sprickbildning 
] Tvärgående st/100 m <5 10 5 3 3 2 ] 

st/100 m 5-10 5 3 2 1 1 1 
st/100 m >10 3 1 1 1 1 1 

Längsgående % vägl <5 100 35 20 5 5 5 
5-10 20 10 5 2 2 2 
>10 10 2 1 1 1 1 

Potthål st/100 m <100 5 3 1 1 1 1 
100-200 3 2 1 1 1 1 

>200 1 1 1 1 1 1 
Skadade lagningar % vägl 50 10 5 1 1 5 
Otydliga 
markeringar %vägl 30 20 15 10 5 30 

Kommentarer. Funktionsfaktorerna har sammanställts med utgångspunkt från bl a RUD och 
handboken "Bära eller Brista". Ur den senare har också mätetalen för sprickbildning, potthål 
och skadade lagningar hämtats. 

Nivåerna för spårbildning har hämtats ur RUD. För sprickbildning, potthål och skadade 
lagningar svarar akutnivån ungefär mot de som betecknas med "lokal förekomst" i handboken 
"Bära eller brista" (Wågberg, 1991). Övriga nivåer bygger på egna ansatser för vad som kan 
vara en rimlig storleksordning bl a med utgångspunkt från hittills gjorda upphandlingar. 

Målnivå löpande underhåll 

Vid entreprenadtidens slut och i genomsnitt under entreprenadtiden bör nivån beskrivas så den 
direkt kan relateras till mått angivna i tillståndsbeskrivningen. Detta är bl a avgörande för möj
ligheten att prissätta entreprenaden och entydigt kunna avgöra om avtalets villkor uppfyllts. 

Målnivån beskrivs dels med ett lokalt max.mått (gäller ej friktion som anges med min.mått) och 
dels med ett utbredningsmått (som anges i % av våglängd eller antal funktionsfel per 100 m). 
Motivet för att använda tillåten utbredning av funktionsfel i målbeskrivningen är att målbe
skrivningen i så fall kan anpassas till den funktionsnivå som råder vid entreprenadens början. 
Om övertagandenivån är alltför låg kan det vara orealistiskt från ekonomisk synpunkt att 
"lyfta" funktionsnivån för hela det aktuella vägnätet under entreprenadtiden. Beställaren kan 
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också använda utbredningsmåttet för att styra sina kostnader i förhållande till erhållen kvali
tetsnivå på lite längre sikt. Beställaren kan sålunda "lyfta" vägnätet successivt till en önskad 
långsiktig funktionsnivå bland annat genom att i anbudsstadiet begära in pris på flera utbred
ningsalternativ och antaga det alternativ som motsvarar budgeterade medel. 

Tabell 7.8 Målnivå för lönande underhåll. 

Maxrnått/Utbredning 
Trafikmängd (ÅDT) 

Max Ut- 500- 2000- 8000- GCM-
Funktionsfaktor mått bredn <500 1999 7999 15999 >16000 väg 

Spårbildning mm % 20/20 15/20 10/20 10/20 10/10 10/10 
Ojämnheter 

5/10 -<0.9 m våglängd mm ii 15/20 10/20 5/10 5/10 5/5 5/10 
-<1.8m " mm % 30/20 20/20 10/10 10/10 5/10 10/10 
-<4 m " mm våg 50/30 50/20 40/20 30/10 15/10 10/20 
-1-25 m " IRI längd 4.0 3.5 3.0 
Nivåskillnader 
(kanter) mm % 20/20 10/20 0/0 0/0 0/0 0/0 
Sprickbildning (vidd mm) 
- Tvärgående I I st/ 100m 10/3 5/3 5/1 5/1 5/1 5/1 
- Längsgående ii % 10/20 10/20 5/20 5/10 5/5 5/10 
Potthål cm st/100m 10/20 10/20 0/0 0/0 0/0 0/0 
Skadade lagningar st/km 0 0 0 0 0 0 
Otydliga marke
ringar % /20 no /O /O /o 0 

Kommentarer: För målnivån anges dels ett mått som kan relateras till akutnivån (motsvarande 
enheter används) och dels ett mått på maximalt tillåten utbredning. För gång- och cykelvägar 
gäller som exempel att spår djupare än 10 mm får förekomma på högst 10% av våglängden. 

Målnivåerna motsvarar ungefär den nivå som betecknas "lokal försvårighetsgrad 1" i hand
boken "Bära eller Brista". 

Vägmarkeringar bör uppfylla de krav på retroreflexion (fordonsljus som reflekteras tillbaka 
mot föraren), reflektans (vithet) och friktion som ställs i remissutgåvan av BYA 92. För lag
ningar av vägytan (spårlagning ni m) bör krav ställas att friktionen är minst 0.45 (Vägverket, 
1993 a). 

Mätmetoder löpande underhåll 

För kontroll av akutnivån under entreprenadtiden bör enkla ej alltför kostnadskrävande mät
utrustningar anvisas. För mätning av målnivån kan mer sofistikerade mätutrustningar vara mo
tiverade i första hand för det högtrafikerade nätet. 

Metoderna för att mäta funktionsnivån innan entreprenaden tar sin början och när entrepre
nadtiden är slut bör vara helt identiska och specificeras i forffågningsunderlaget. 

Följande metoder och utrustningar rekommenderas. 
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Tabell 7.9 Mätmetoder för kontroll av akutnivån. 

Funktionsfaktor Enhet Mätmetod 

Spårbildning 

Ojämnheter 

Sprickor 

- tvärgående 

- längsgående 

Potthål 

Skadade lagningar 

mm 

mm 

st/100 m 

% våglängd 

st/100 m 

% 

1.8 m rätskiva 

0.9 och 1.8 m rätskiva 

Manuell räkning 

" - mätning 

" - räkning 

" - mätning 

Mätmetoderna svarar mot de som rekommenderas i handboken "Bära eller Brista" utom beträf
fande ojämnheter som utgör en egen rekommendation. 

Tabell 7.10 Mätmetoder för uppföljning av målnivån. 

Mätmetod 
Funktionsfaktor Enhet < 2000 ÅDT > 2000 ÅDT 
Tvärfall % 4 m rätskiva RST laser m f l 
Spårbildning mm 1.8 m rätskiva I I 

Ojämnheter mm 0.9, 1.8 och 4 m 
rätskiva 

I I 

n a TRRL Beam m fl I I 

Profil I I I I 

Sprickor 
- tvärgående st/100 m Videoteknik Videoteknik 
- längsgående % I I I I 

Potthål st/100 m ii I I 

Skadade lagningar % I I •i 

Otydliga markeringar % I I 

Portable Friction Tes

I I 

Portable Friction 
Friktion ter Tester eller BV11 

Kommentarer: Indelningen i 2 trafikmängdsklasser är en första ansats (gjord av mig). Rimlig
heten av denna ansats bör utvärderas i samband med praktiska entreprenadförsök. Vägverkets 
metodbeskrivningar bör införlivas i kontraktet för precisering av hur tvärfall, ojämnheter och 
friktion skall mätas. 

Mätmetoderna ovan har föreslagits med utgångspunkt från litteratur- och fallstudier (se fråga 
M). 



167 

7.3.4 Kvalitetssäkringsplan 

Kvalitetssäkringsplanen (upprättad av beställaren) bör innehålla följande uppgifter: 

• Krav på översiktlig beskrivning av entreprenörens egen kvalitetsstyrning. Detta bör begrän
sas till sådana aspekter som inte kan styras med hjälp av ftinktionskrav (t ex åtgärder för att 
minimera störningar för trafikanterna i samband med drift eller underhållsinsatser och sys
tem för jourhållning. Det senare är av intresse bl a för att garantera att trafikanterna i mån 
av behov "kan få tag i " driftansvarig personal). 

• Vilken dokumentation som entreprenören skall svara för och i vilken form 

• Hur och vid vilken tidpunkt övertagandebesiktning skall äga rum 

• Hur beställarens stickprovskontroller kommer att tillgå. 

• Väghållarens långsiktiga kvalitetsmål for det aktuella vägnätet. 

Det senare är inte minst viktigt av den anledningen att om det i betalningsvillkoren ingår bonus 
(för överkvalitet) denna styrs till de avsnitt av vägnätet där det enligt beställarens uppfattning 
gör mest nytta. 

• Uppgifter av betydelse för samråd med angränsade väghållare beträffande trafik, under
hålls- och driftåtgärder. 

7.3.5 Väg- och gatuförteckning 

VägfÖrteckningen skall innehålla uppgifter om väglängder, körbanebredder, beläggningsareal
er, beläggningstyper, årtal för större underhållsinsatser, lägen for konstbyggnader och antal 
informationstavlor. Vid driftentreprenader erfordras även uppgift om grässläntsarealer. Dessa 
uppgifter fås normalt som utdata ur väghållarens informationssystem. 

7.3.6 Trafikbeskrivning 

Beskrivning av trafiken i entreprenadområdet bör innehålla uppgifter om hur trafiken normalt 
ser ut bland annat vilka bussleder och kommersiella transporter som förekommer. Förväntad 
trafikutveckling under entreprenad- och garantiperioden samt utbyggnad av industrier och bo
stadsområden bör också anbudsgivarna erhålla information om. 

7.4 Upphandling 

Det viktigaste för beställaren när det gäller själva upphandlingsskedet är att bädda för konkur
rens. 

Följande strategi rekommenderas 

• Öppen upphandling. 
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• Begär in egna förslag från anbudsgivarna beträffande tekniska lösningar, material och/eller 
drift- och underhållsplaner. 

• Tillämpa längre anbudsräkningstider än normalt. 

• I vägföreningar och mindre kommuner bör drift och allt underhåll upphandlas samlat. Öv
riga kommuner och vägdistrikt bör upphandla periodiskt underhåll separat från drift och 
övrigt (löpande) underhåll. 

• Begränsa entreprenadtiden för driftentreprenader till maximalt 3 år. (Motivet är att hålla 
konkurrensaspekten aktuell). 

• Bjud in intresserade anbudsräknare för gemensamma genomgångar och frågestunder. 

• Ange i detalj hur anbudsprövningen kommer att tillgå. 

7.5 Uppföljning under entreprenadtiden 

Beställaren bör genomföra stickprovskontroller av funktionsnivån under entreprenadtiden. Un
der vinterperioden sker detta (självklart) i anslutning till förekommande snö väder och/eller för 
halkväglag. 

Synpunkter från trafikanterna är en annan orsak till att stickprovskontroller bör genomföras. 

Entreprenören bör åläggas krav på egenkontroll. Omfattningen av denna kontroll bilägges an
budet och bör innehålla bl a 

• Jourhållning dygnet runt under vinterperioden och helgfria dagar under barmarksperioden. 

• Dokumentation och rapportering (via datasystem) till beställaren av konstaterade funk
tionsfel och entreprenörens åtgärder (rapporteras kvartalsvis). 

• Dokumentation av de funktionsmätningar som genomförts. 

• Dokumentation av synpunkter från trafikanter och boende i området. 

Byggmöten bör avhållas i vanlig ordning. Under dessa bör frågor rörande det funktionella t i l l 
ståndet vara det som i huvudsak behandlas. 

7.6 Avlämnande 

Gemensam avlämnandebesiktning genomförs vid entreprenadtidens slut (gäller skötselentrep
renader). Entreprenaden godkänns förutsatt att av beställaren föreskriven målnivå är innehål
len. 

Avlämnandebesiktningen bör när funktionsentreprenader introduceras innefatta 100% av an
läggningen. På sikt bör det införas att även avlämnandebesiktningar utföres med stöd av statis
tiskt baserade stickprov. 
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Besiktningen görs med de metoder som föreskrivits för målnivån. 

(Besiktningsprotokollet skall sedan kunna ligga till grund för beskrivning av vägnätets tillstånd 
inför kommande upphandling). 

Besiktningen bör tidsmässigt läggas in under entreprenadens sista halvår för att möjliggöra ny 
upphandling i god tid. 
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8 FORSKNING OCH UTVECKLING 

8.1 Entreprenadregler 

Försök med att utveckla nya entreprenad- och betalningsformer för byggande, drift och under
håll förekommer idag i relativt stor omfattning. Försöken genomförs för närvarande delvis av 
beställare och entreprenörer i samarbete utan inblandning av traditionellt forskande institutio
ner. 

I Sverige pågår utvecklingsförsök med funktionsentreprenad på drift och löpande underhåll av 
gator av Kommunförbundets FoU-grupp (Silborn, 1992). Entreprenaden beräknas omfatta bå
de barmarks- och vinterdrift av gator och konstbyggnader. Projektet syftar till att ta fram en 
"mall" för hur funktionskrav kan utformas och kontrolleras. 

Inom projektet funktionsentreprenad för drift och underhåll av vägar och gator (Olsson, 1992) 
kommer 3-5 entreprenader, inom vilka utvecklingsarbetet skall bedrivas, att upphandlas under 
1993. Försöksområdena har lokaliserats till närheten av Stockholm, Boden och Arjeplog. 
Funktionskrav och mätmetoder enligt föreliggande avhandling kommer att användas under det 
första året varefter följande utvecklingsinsatser kommer att genomföras. 

• Årlig utvärdering och korrigering av de ansatta funktionskraven. 

• Praktiska försök med och analyser av statistiskt orienterade kvalitetsuppföljningsmodeller. 

• Inventering av alternativa och kompletterande mätutrustningar. 

• Fältprov med portabla mätutrustningar som har potential för användning i driftentreprena
der. Bland annat bör eventuella portabla mätare av vägbanans friktion, vägytetemperatur 
och snödensitet testas under fältförhållanden. Möjligheter att prognosticera snörök med 
stöd av fältstationer bör också utredas. 

• Utveckling av en modell för att styra kostnader och långsiktig kvalitet vid funktionsentrep
renader. 

• Vidareutveckling av avtalsvillkor. 

Försöksentreprenaderna beräknas pågå i tre år och slutrapporteras under 1996. 

För byggande av infrastruktur (på funktionsentreprenad) har flera forskningsprojekt anknutna 
till de tekniska högskolorna utförts och påbörjats. Ett nytt avser utveckling av en modell för 
funktionsupphandling av broar som påbörjats vid avdelningen för Anläggningsproduktions
teknik vid Tekniska Högskolan i Luleå. Ett annat projekt bedrivs av Skanska i samarbete med 
Lunds Tekniska Högskola och avser utvärdering av den funktionsentreprenad som Skanska 
tillsammans med Vägverkets produktionsdivision bedriver för byggande av motorväg mellan 
Norrköping och Nyköping. (Entreprenaden beskrivs översiktligt i kapitel 4). 

I Finland har ett försök (Tampo, 1991) inletts med upphandling av drift och underhåll av vägar 
på entreprenad som alternativ till timinhyming av maskiner. Utvärdering av försöken görs efter 
försöksperiodens slut år 1993. 



171 

I USA har liksom i Europa alternativa entreprenadformer testats av väghållare i praktiska 
upphandlingar utan inblandning av universitetsforskare. I en omfattande undersökning 
(Bower & Donnelly, 1991) av "innovativa kontraktsformer" för vägsektorn redovisas genom
förda och pågående försök med bland annat funktionsstyrning (end-result specifikations) och 
totalentreprenader (design-build contracts). Undersökningen resulterade bland annat i följande 
rekommendationer angående behovet av forskning och utveckling: 

"Research for application of expert systems to QA and performance-related specifikations 
should be considered". 

"The agencies should develop contractor responsibility tests that reflect quality and perfor
mance factors: these tests should be examined and possible modification developed". 

"Research, development and implementation programs should be established to investigate the 
design-build concept, 

Ett exempel på forskning i traditionell mening angående funktionskrav för vägar är ett projekt 
(Transportation Research Board, 1976) resulterade i en statistiskt orienterad modell för funk
tionsbeskrivningar. Beställarens kontroll av slutproduktens kvalitet föreslås utföras som kon
ventionell statistiskt baserad stickprovskontroll. Modellen inkluderar slumpmässiga stickprov 
som sedan bearbetas med konventionella statistiska metoder (se även avsnitt 4.5.1 och 7.4.3). 

8.2 Vägytans tillstånd 

Forsknings- och utvecklingsaktiviteter beträffande vägytans tillstånd och mätmetoder härför är, 
i motsats till för entreprenadformer, omfattande framförallt i USA men också i Europa och 
Japan. Följande översikt begränsas till några projekt som synes vara av speciellt intresse för 
funktionsentreprenader. 

Nationellt bedrivs FoU inom området framförallt av Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI) i 
nära samarbete med Vägverket och en del av landets kommuner. 

På V T I pågår utveckling (Sjögren, 1989) av Laser RST för att kunna mäta fler vägytepara
metrar bland annat tvärprofil och mikrotextur. Vidare kan nämnas följande pågående (VTI-
aktuellt nr 5/6 -92 och 3-93) projekt. 

• Standardisering av vägytemätning. Syftet är att ta fram en metod som möjliggör mätning av 
vägytans struktur från en bil i rörelse. 

• Utveckling av friktionsmätutrustning. Syftet är att utveckla en personbilsburen utrustning 
för automatisk väglagsuppföljning. 

• "Utvärdering av driftregler". Studien skall ligga till grund för revidering av driftreglerna 
och uppföljningsmetoden för vinterväghållning. 

• Tekniska hjälpmedel för mätning av vägytan (under vinterperioden). Syftet är att utveckla 
mobil utrustning för att mäta vägytans tillstånd, exempelvis våt/torr/isig/snötäckt vägbana. 
Utrustningen tas fram av Telub i Östersund. 
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Internationellt bedrivs en omfattande forskning om tillståndsmätning och prognosmodeller för 
vägars tillstånd. Bland de pågående projekten kan nämnas följande: 

• Utveckling av (The Highways and Geotechnical Group, University of Birmingham) ultra
ljudsutrustning (monterad på en personbil) för mätning av sprickors lägen och utbredning 
samt resultatanalys med stöd av datoriserad bildanalys. 

• International experiment of 1992 (Henry, J.J. & Wambold J.C., 1991) to harmonize 
methods for measurements of road friction and texture. 

• SHRP (Strategic Highway Research Program) med många omfattande delprojekt bland 
annat följande två; 

Undersökning av (SHRP, 1991) beläggningars funktion på lång sikt (Long-Term Pavement 
Performance). Ett tusental teststräckor i USA:s delstater och i Kanada ingår i försöket. 
Även de nordiska länderna bidrar med ett 50-tal teststräckor. Uppföljningarna av 
teststräckor planeras pågå i 20 år varavSHRP svarar för de första 5 åren. Syftet med 
projektet är bland annat att få fram förbättrade dimensioneringsmetoder för nybyggande, 
underhåll och ombyggnad av vägar. En internationellt tillgänglig databas med data från 
teststräckorna är under uppbyggnad vilket kommer att ge möjligheter till analyser bland 
annat om orsaker till funktionsförändringar. 

Fabrication and Testing of Maintenance Measuring Equipment. Projektet syftar till att 
utveckla mätutrustning som kan användas för att bestämma behovet av förebyggande 
underhåll för beläggningar. Slutdatum anges till 03/93 

• Projekt som syftar till anpassning av GPS (Global Positioning System) för positions
bestämning vid tillståndsmätning av vägar pågår bland annat i Danmark (Larsen B.K., 
1992). 
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FALLSTUDIER 

Fallstudierna genomföres enligt den modell som beskrivits av Yin (1991). 

Fallstudieprotokoll 

Bakgrund, syfte och avgränsning 

I projektet "funktionsentreprenad för drift och underhåll av gator och vägar" ingår 3-5 entrep
renader som kommer att startas under 1993. Syftet med fallstudierna är att tillgodogöra sig er
farenheter från de andra funktionsentreprenader som hittills genomförts eller påbörjats. 

Studierna avser entreprenader för byggande, underhåll och drift av vägar. 

I studierna tas endast objekt med som faller inom ramen för följande definition av funktionsent
reprenad. Med funktionsentreprenad avses en entreprenad där kvaliteten styrs med mätbara 
funktionskrav på slutprodukten och det av entreprenören avkrävs ett kontinuerligt 
funktionsansvar under flera år av bruksskedet. 

Studieobjekt 

För byggande av vägar studeras: 

• Ombyggnad av väg E 245 (studieobjekt) i Östergötlands län 

• Nybyggnad av fjällväg till Virisen i Västerbottens län 

För beläggningsunderhåll inkluderas 

• Beläggning av E 4 vid Kungens kurva i Stockholmsregionen 

• Beläggning av E 3 vid Vårgårda i Göteborgsregionen 

• Beläggning av Bodenvägen (pågående entreprenad) i Norrbottens län 

För drift av vägar studeras: 

• Enskilda vägar inom Håbo kommun (upphandlingsförsök), Uppsala län 

• Statliga vägar på Onsala-halvön (pågående entreprenad där både drift och underhåll ingår) 
Göteborgsregionen 

En inventering (under februari 1992) av internationella objekt, gav ett magert resultat. I USA 
har liknande upphandlingar genomförts för beläggningsunderhåll. Dessa inkluderas ej i fall
studierna eftersom dokumentation för att besvara delfrågorna ej är allmänt tillgänglig. 
Frågeställningar 
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Huvudfrågan är; hur bör förfrågningsunderlaget utformas när byggande, underhåll och drift av 
vägar upphandlas på funktionsentreprenad (från beställarens synpunkt)? 

Delfrågor 

• Vem är beställare? 
• Var är objektet beläget och vilken våglängd ingår? 
• Hur lång är funktionsgarantin? 
• Vilka är förfrågningsunderlagets huvuddelar? 
• Vilka funktionskrav och mätmetoder ingår? 
• Används bonus och/eller viten och i så fall hur är dessa konstruerade? 
• Vilka ersättningsformer användes? 
• Vilken upphandlingsform användes? 
• Hur stor var spridningen mellan anbuden? 
• Vem erhöll uppdraget? 
• Hur tillgår beställarens kvalitetsuppföljning? 
• Vilken funktionsnivå uppmättes under garantitiden? 
• Vilka åtgärder vidtog entreprenören under garantitiden? 

• Vilka möjligheter respektive problem har parterna noterat? 

Genomförande och informationskällor 

Fallstudierna kommer att genomföras under 1992-93. 

Följande informationskällor kommer att användas: 

• Förfrågningsunderlag 

• Anbud och upphandlingsprotokoll 
• Uppföljningsrapporter. För objekten lokaliserade längs E 245, E 3 och E 4 finns forsk

ningsrapporter (Byggentreprenörerna) tillgängliga. 
• Byggmötesprotokoll 
• Nyckelpersoner hos beställarna som handlagt upphandlingsfrågor och fungerat som kon

taktperson med entreprenören 
• Nyckelpersoner hos entreprenörerna (plats- och arbetschefer) 
Inledningsvis genomgås den skriftliga informationen varvid obesvarade frågor nedtecknas. 
Svaret på dessa frågor hämtas genom intervjuer med nyckelpersoner hos parterna. 

Rapporten 

Resultatet av fallstudien kommer att publiceras under 1993 som del i en doktorsavhandling. 

Målgrupp för rapporten 

Målgrupp för avhandlingen är ingenjörer och ekonomer som arbetar med kvalitets- och kost-
nadsstyming för väg- eller gatuentreprenader 
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EGNA F O U - R E S U L T A T (TIDIGARE P U B L I C E R A D E ) 

Kalkylerbarhet i anbudsstadiet (byggande) 
(Utdrag ur byggforskningsrapport R25:1983) 

Kostnadsavvikelser (exklusive index) under byggskedet 

Som grund för avvikelseanalysen har mängd- och kostnadsdata från 9 st väg- och gatuobjekt 
utnyttjats. Objekten byggdes på generalentreprenad åt två olika beställarkategorier (Statens 
Vägverk 3 objekt, Luleå kommun 4 objekt och Piteå kommun 2 objekt) i Norrbottens kust
land under åren 1977-80. 

Mängd- och kostnadsdata har analyserats för att besvara följande frågor: 

Fråga 1: Vad är gatubyggarens/entreprenörens praktiskt möjliga kalkylsäkerhet vid an
budsräkning? 

Fråga 2: Vad blev de genomsnittliga kostnadsavvikelserna (sådana som ej beror av prisut
veckling) under byggnadstiden? 

Fråga 3: Bidrar vissa delar av projekteringen med större andel än andra till kostnads
avvikelserna? 

Fråga 4: Kan beställaren genom att studera hur anbuden ligger sinsemellan säga något om 
risken för stora kostnadsökningar under byggskedet? 

Fråga 5: Vilken storleksordning på lägsta och högsta värde bör utnyttjas vid bedömning av 
kalkylsäkerheten? 

Med beställarens kostnadsawikelser under byggtiden avses hela kostnadsändringen i jämfö
relse med antaget anbud (kontraktsumman), dvs både ändringar som det finns avtalade å-pris 
på och andra innefattas. 

Byggprocessen 

Innan en anläggning i mark kan byggas, måste den definieras tekniskt och ekonomiskt. Bestäl
larens (stat, kommun eller privat) projektörer definierar anläggningen genom mätningar av 
marktopografi, geotekniska undersökningar och tillverkning av ritningar och beskrivningar. 
Dessa handlingar kompletterade med juridiska bestämmelser bildar ett s k förfrågningsunder
lag, som skickas ut till ett antal (ofta ca 10 st) byggfirmor för prissättning, anbudsräkning). 
Beställaren får in och prövar de olika anbuden mot varandra. Lägsta anbudsgivaren vinner 
(oftast) tävlingen och får uppdraget att bygga anläggningen. Detta förutsätter givetvis att 
lägsta anbud inte överskrider beställarens investeringsram. 
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Analysen begränsas till att studera beställarens kalkylawikelser i två skeden, nämligen före 
anbudsstadiet och när anbud föreligger. 

I byggnadsteknisk litteratur är siffror på ± 10% som byggarens genomsnittliga absoluta 
kalkylawikelser vanliga, när bygghandlingar föreligger. Om man då avser entreprenörens 
kalkylsäkerhet eller beställarens är oftast oklart. Vad är då skillnaden? 

Beställarens kostnadsavvikelser, före anbud antagits, beror bl a av: 

1. Allmän osäkerhet i anbudens nivå. 

2. Osäkerhet i entreprenörens kalkylmetoder och kalkylunderlag (verkliga mängder och pri
ser). 

3. Fel och brister i förfrågningsunderlaget. 

4. Att projektförutsättningarna ändras under byggskedet. 

5. Osäkerhet i prisutvecklingen under byggtiden. 

Analysen inleddes med att undersöka storleksordningen på punkt 1 och 2 genom att studera 
entreprenörernas (E:s) kalkylawikelser vid anbudskalkylering. Därefter studeras beställarens 
(B:s) kostnadsavvikelser under byggskedet, som beror av punkterna 3 och 4. Punkten 5 ren
sas (vid anläggningsentreprenader) ut redan i anbudsstadiet genom att anbud infordras både 
som rörligt pris (i anbudsdagens prisläge) och fast pris (inklusive kostnadsindex under bygg
tiden). En viss osäkerhet finns dock kvar, eftersom kostnader för ändringar och tillägg också 
indexregleras. 

Det som är intressant ur beställarens synvinkel är naturligtvis den slutliga anläggningskost
naden inklusive ändringar och tillägg under byggnadstiden. Anbudssumman får i praktiken 
betraktas som en lägsta tänkbara kostnad för beställaren. (Objekt som upphandlas med reg
lerbar mängdförteckning i förfrågningsunderlaget kan teoretiskt sluta på lägre slutkostnad än 
anbudet om minskande mängder ger större avdrag på anbudssumman än vad ökande mängder 
ger i tillägg. Detta önskeläge för beställaren inträffar dock sällan eller aldrig i praktiken bl a 
därför att tilläggs- och ändringsarbeten som ej förutsetts i mängdförteckningen är regel 
snarare än undantag.) 

Entreprenörernas kalkylavvikelser vid anbudskalkylering 

Ett sätt att få en bild av entreprenörernas kalkylsäkerhet är att jämföra deras anbud för ett 
antal objekt (9 i denna analys). 
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Anbudens spridning samt kalkylawikelser 

Entreprenörens genomsnittliga kalkylavvikelse vid anbudskalkylering beräknas här för varje 
objekt genom att först bortse från lägsta och högsta anbud och därefter beräkna kalkylav
vikelsen som halva skillnaden mellan högsta och lägsta dividerat med medelvärdet av an
buden. 

Anbudssammanställningar hämtade från 9 st objekt (i tusentals kronor) 

Objekt 1 Objekt 2 Objekt 3 Objekt 4 Objekt 5 

(1866.0) (2440.0) (4049.0) (4266.3) (4747.5) 
1973.0 2802.0 4369.0 4435.7 4988.0 
2395.0 3114.0 4693.0 4522.0 5100.0 
2465.0 3390.3 4695.0 4535.5 5126.0 
2490.0 3437.0 4868.0 4776.5 6489.0 
2550.0 3715.0 (5771.0) 4861.0 6530.0 

(2749.0) 3871.0 5062.9 (7320.00) 
(4539.0) (5583.3) 

Objekt 6 Objekt 7 Objekt 8 Objekt 9 

(5564) (6440.0) (8888.0) (9300.0) 
5697.0 6619.0 9096.0 9351.0 
6018.5 6976.0 9825.0 9352.0 
6215.0 7195.0 10448.0 9870.0 
6466.0 7264.0 10577.0 10400.0 
6679.0 7664.0 10916.0 11494.0 
6924.0 7774.0 10950.0 12580.0 
6959.0 8050.0 (11800.0) (13175.0) 
6999.0 8412.0 

(7274.0) (8980.0) 

Fast pris inkl index = Objekt nr 2, nr 4 och nr 6 
Övriga objekt exklusive index. 
( ) Högsta och lägsta anbud utgår för att rensa ut vissa marknadsfaktorer. 
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Procentuell absolut kalkylawikelse från medelanbudet 

Objekt nr Medelvärde H-L Procentuell avvikelse Objekt nr 
2 från medelvärdet 

1 2374.6 288.5 12.2 
2 3388.2 534.5 15.7 
3 4656.2 249.5 5.4 
4 4698.9 313.6 6.7 
5 5446.6 771.0 14.2 
6 6547.0 651.0 9.9 
7 7494.3 896.5 12.0 
8 10302.0 937.0 9.0 
9 10507.8 1614.5 15.4 

- 11.1 ± 10% kring 
Medelawikelse medelvärde 

Avvikelserna ligger i intervallet från 5% upp till 16%. 

(Beräkningarna har utförts enligt följande exempel (för objekt nr 1): 

Medelvärde = 1973+2395+2465+2490+2550 = 2 3 74.6 kkr 
5 

Högsta - Lägsta = 2550 - 1973 = 577 kkr 

H i =577. = 288.5 
2 2 

Avvikelse från medelanbudet i % 

2SL5 x 100 = 
2374.5 

12.2 

osv) 
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Figur 1. Anbudens spridning 
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Den grafiska bilden av sambandet mellan medelanbudets storlek och den procentuella kalkyl
avvikelsen visar: 

* att kalkylavvikelsen i % verkar vara oberoende av medelanbudets storlek (åtminstone i 
det studerade intervallet). 
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Slutsatser 

Medelavvikelsen = 10% stämmer väl med uppgifter som förekommer i bygglitteratur, men 
observera att detta gäller entreprenörens kalkylsäkerhet vid anbudskalkylering. 

Eftersom entreprenörerna äger nyanserade produktionstekniska kunskaper, så är de bäst 
skickade att prestera en så säker prognos på anläggningskostnaden som överhuvudtaget är 
möjligt. Detta i sin tur innebär att beställarens projektörer som bäst kan närma sig denna 
kalkylprecision när anbudets storlek skall uppskattas i bygghandlingsskedet. 

Bakgrund och felkällor 

Skillnaden i pris mellan anbuden uppfattas här som ett mått på kalkylsäkerheten. I anbuds
differenserna ingår dock även andelar som inte beror av kalkylprocessen (sättet att kalkylera 
och samla kalkylerfarenhet) utan också av andra faktorer, exempelvis: 

a) Fel och brister i förfrågningsunderlaget 

b) Entreprenörens resurstillgångar vid anbudstillfället 

c) Anbudsgivarens marknadssituation (orderstock) 

d) Klimatfaktorn under byggnadstiden 

e) Eventuell kartellbildning 

Det gäller således att försöka rensa ut de faktorer som inte är direkt kopplade till kalkylkun
nandet. 

Punkt a) borde ha betydelse för den nivå som anbudet hamnar på. Orsaken är att brister i för
frågningsunderlaget som upptäcks av anbudsräknade entreprenörer kan leda till att spekula
tioner av typen: vi lämnar ett relativt lågt anbud eftersom möjligheterna att få ändrings- och 
tilläggsarbeten är goda. Entreprenören är ej skyldig att påtala brister i forffågningsunderlaget, 
som han upptäcker, förrän anbud antagits (AB 72, kap 1:13). De juridiska reglerna i AB 72 
förutsätter att anbudssumman regleras for fel och brister i handlingarna med två undantag, 
nämligen detaljer som uppenbarligen ingår (kap 1:2) och sådant som kunnat förutsättas enligt 
fackmässigt bedömande (kap 1:12). 

Det sistnämnda begränsas i praktiken till krav på okulärbesiktning (1:9) och detaljer enligt 
kap 1:2 har marginell ekonomisk betydelse. Att rensa ut de anbud som bygger på spekulation 
i chanserna till extraräkningar är svårt. Om det lägsta eller två lägsta anbuden stryks kan 
effekten i någon mån minskas. 

Punkterna b) och c) är andra faktorer som är svåra att rensa ut. En bidragskalkyl kan exem
pelvis motiveras av sysselsättningsläget hos den enskilde anbudsgivaren. Det gäller att över
leva i väntan på bättre tider. I motsatta fallet kan en anbudsgivare ha räknat på sig "för 
många" objekt och lägger på extra vinstpålägg i sin anbudskalkyl. 

Punkt d) klimatfaktorn innebär en osäkerhet som entreprenören får ta på sig, eftersom AB 72 
vid extrema väderleksförhållanden tillåter tidsförskjutning men inte extra ersättning eller vite 
för entreprenören (AB 72, kap 4:3 och 5:4). Denna faktor antas här ej nämnvärt påverka de 
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relativa förhållandena mellan anbudens storlek, eftersom samtliga kalkyler förutsätter ett 
medelvärde för orten ifråga. 

Inverkan av vinklade anbud enligt punkterna b) och c) kan i någon mån rensas genom att man 
bortser från lägsta (den som fick jobbet) och högsta anbudet (den minst intresserade). 

Punkt e är svår att komma åt, åtminstone på kort sikt. Tendenser till kartellbildningar kan 
spåras om stora beställare i regionen som rutin fortlöpande analyserar varandras (och sina 
egna) upphandlingsprotokoll för att spåra eventuella mönster. 

Förskott begärs av de flesta anbudsgivarna, oftast 10% av anbudssumman. I de fall för
skottens relativa storlek inte varierat har beställarens kostnad för att utbetala förskott ej tagits 
med i jämförelsen. 

Om bara vissa (ej de flesta) anbud är "för låga" när förfrågningsunderlaget är "risigt" borde 
detta framgå av en ansamling av anbuden mot det lägsta. 

Genom att betrakta den grafiska bilden av hur anbuden ligger för objekten, se figur 2 kan föl
jande slutsatser dras: 

Ansamlingar mot lägsta anbudet kan ej utläsas. Istället visar bilden en approximativ symmet
risk fördelning av anbuden kring ett tänkt medelanbud. Objekten 1, 2 och 5 (som gav de 
största relativa kostnadsökningarna under byggtiden) visar heller ingen tendens i detta avse
ende. 

Att bara ett fåtal anbudsgivare upptäcker brister i förfrågningsunderlaget (när projekteringen 
är bristfällig) och lämnar in "för låga" anbud i spekulationsyfte är således en myt som bör 
avlivas. Istället är det så att om spekulation förekommer så deltar de flesta anbudsgivarna så 
att de flesta anbuden förskjuts nedåt. Samtidigt ökar spridningen mellan anbuden när kvalite
ten på förfrågningsunderlaget sjunker. Med andra ord ger sjunkande kvalitet på förfrågnings
underlaget både försämrad noggrannhet (anbudens nivå) och precision (anbudens spridning) i 
anbudsgivningen. 

Punkt a) inverkar som felkälla om de utvalda objekten byggdes med extremt bra eller dåliga 
anbudshandlingar. För att avgöra om så är fallet måste undersökningen utökas att omfatta fler 
objekt som är slumpmässigt utvalda. 

Den grafiska fördelningen visar också det rätta i att utgå från medelanbudet (och inte det 
lägsta) när spridningen i anbudspriserna skall beräknas. 
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Beställarens kostnadsavvikelser under byggnadstiden 

Beställaren behöver före byggstart kunna uppskatta genomsnittliga kostnadsavvikelser under 
byggnadstiden för att avstämma mot givna kostnadsramar. Ett vanligt schablontillägg är 10% 
på anbudssumman (kontraktsumman). 

Det enda sättet att få en bild av de verkligt förekommande kostnadsavvikelserna är att jäm
föra anbud (kontraktssumman är mer exakt) och verkliga kostnader inklusive extraräkningar 
för ett antal objekt. Att skilja på orsakerna fel och brister i projektering samt ändrade projekt-
förutsättningar ger en svår tolkningssituation som jag avstår ifrån. Dvs endast anbud i fast pris 
och total verklig byggkostnad jämföres. Jämförelsen görs i löpande priser, dvs prisutveckling 
(index) under byggtiden ingår i de kostnadsavvikelser som redovisas här. 

Beställarens kostnader består egentligen av fler poster än anbudet, nämligen marklösen och 
projekteringskostnader. Marklösen för de olika objekten bör ej belasta utgångssumman för 
beräkning av kalkylawikelser, eftersom marklösen beror av andra faktorer än projekterings-
och kalkylkompetens. Däremot borde projekteringskostnaden tas med, eftersom en mer om
fattande projekteringsinsats bör minska antalet dyra projekteringsfel. 

Ett givet anbud + hög projekteringskostnad bör ge lägre total kostnadsavvikelse än summan 
av anbud + låg projekteringskostnad vid given teknisk lösning. På grund av svårigheter att 
avgöra priset på de tre beställarnas egna projekteringsinsatser avstod jag från denna jäm
förelse och studerar enbart kostnadsawikelser i förhållande till antaget anbud 
(kontraktssumman). 

Det statistiska materialet består som tidigare av 9 st vägar och gator som byggdes i Norrbot
tens kustland (Piteå-, Luleå- och Bodenregionerna) under åren 1978-80. 
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SOKES = BESTÄLLARENS GENOMSNITTLIGA KOSTNADSAVVIKELSER UNDER 
BYGGNADSTIDEN 

Objekt 
Antaget an
bud kkr Beställare 

Kostnads
ökning kkr 

Kostnads
ökning % Anm 

1. Alwägen 963 
Piteå kom
mun 691.5 35.2 

2. E4:an 
Haparada 2440 Vägverket 581.3 23.8 Huvuddel 1 

3. Väg 356,760 4282 Vägverket 339.4 8.0 

4. Svartövägen 4266 
Luleå Kom
mun 640.7 15.0 

5. Haparandavägen 5170 
Luleå Kom
mun 1368.0 26.4 Etapp I 

6. Väg 1052 5564 Vägverket 293.9 5.3 

7. Norra Ringen 6440 
Piteå kom
mun 1476.1 23.0 

8. Varvsleden 9722 
Luleå kom
mun 1562.0 16.1 

9. Bodenvägen 9945 
Luleå kom
mun 2113.0 21.3 

Medelawikelsen = 19.4% 20% 
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Grafisk representation av sambandet mellan anbudssumma och procentuell kostnadsawikelse 
under byggnadstiden visar: 

!6oetnQds-
o k n i n g % 

30 

JO 

O 

J L 

X 

O 

JO 
L o g s t a 
a n b u d 
(milj. \Lr) 

Figur 3. Beställarens kostnadsökning (exklusive prisutveckling) 
x Kommunalt objekt 
o Vägverkets objekt 

För beställarens kostnadsavvikelser under byggtiden gäller 

• Att medelkostnadsawikelsen var ungefär 20% (19.4%). 

• Att största awikelsen vara ca 36% och lägsta awikelsen var ca 5%. 

• Att samband mellan anbudsstorlek och den relativa kostnadsawikelsen under byggtiden ej 
kan påvisas. 

• Att Vägverkets objekt har en tendens till lägre kostnadsawikelser (kan bero på att ju när
mare stadskärnan objekten ligger, desto större är risken för oväntade kollisioner med be
fintliga ledningar m m och skillnader i projekteringsinsats). 

• Kostnadsavvikelserna beror ej i första hand av osäkerhet i priser, utan istället fel och 
brister i projekteringen. Detta innebär att mängderna som förutsattes i förffågningsunder-
laget har ändrats och tilläggsarbeten som ej framgick av forffågningsunderlaget har ut
förts. Det är således fråga om en projekteringsosäkerhet och inte en prisosäkerhet. 
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Vilka aktiviteter bidrar mest till kostnadsavvikelserna (exklusive prisutveckling) under bygg
nadstiden? Om aktiviteterna sorteras i indexgrupper enligt Vägverket och SBEF fås: 

Avvikelse i % av hela kost-
Indexgrupp Avvikelse tusentals kr nadsändringen 

1 2901.6 31.4 
11 2828.4 30.6 
I I I 1312.0 14.2 
IV 1731.3 18.8 
V 90.9 1.0 
IV 367.5 4.0 

Summa: 9231.7 100% 

Slutsatser: Indexgrupp I och I I bidrar tillsammans med 62% av den relativa kostnadsawikel
sen (i pengar ca 5,6 milj kr för dessa 9 objekt). Beställare av denna typ av objekt bör i första 
hand skärpa sin projektering för aktiviteter inom dessa indexgrupper. 

Analysen kan naturligtvis drivas åtminstone ett steg till genom att studera vilka koder inom 
indexgrupperna I och I I som bidrar mest till kostnadsawikelsema. Detta analys-steg ingår ej i 
detta projekt. Därför får resten av avsnittet ses som ett försök att strukturera problemet ur 
beställarens synvinkel samt spekulera i åtgärder som kan tänkas medverka till att dämpa 
extraräkningarnas relativa storlek. 

Vad innehåller indexgrupp I och I I för typ av aktiviteter? 

Indexgrupp I innehåller röjnings-, grundförstärknings- och terrasseringsarbeten. Terrasse-
ringsarbetena omfattar schaktning, sprängning samt återfyllningsarbeten för vägkroppens un
derbyggnad (dvs förstärknings- och bärlager ingår ej). Återfyllnadsmassorna tas ofta ur bli
vande våglinje eller dess närhet (skärningar kan exempelvis breddas). 

Indexgrupp I I innehåller bl a avlopps- och dräneringsarbeten (inkl schakt och återfyllning) 
samt vissa konstarbeten som vägräcken, huggen sten samt markarbeten för vägmärken och 
signaler. 

Vilken särprägel hos dessa arbetsuppgifter medför att kostnadsändringarna blir så stora under 
byggfasen? I och I I är arbeten som samtliga berör ingrepp och hantering av befintliga jord-
och bergmassor. 

Kostnadsökningar under byggskedet kan indelas i två grupper, dels de som beställaren initie
rar genom att direkt beställa ändringar eller tillägg, dels de som entreprenören med stöd av 
AB 721 (kap 2, § 3) hävdar utgör ändring eller tillägg av anbudssumman. 

Den första kategorin beror så gott som uteslutande på brister under projekteringsfasen (fel 
som beror av projektorer eller oklara projekteringsförutsättningar). Kostnadsökningar av 
detta ursprung medförde vid jämförelse mellan två av de undersökta objekten en differens på 

Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, utgivna av Svenska 
Teknologföreningen 
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5%. (0.5 milj kr på anbudssumman = 10 milj). De två objekten hade samma geotekniska för
utsättningar, standarden på slutprodukten var likvärdig. Objekten byggdes av samma entrep
renör, men skilda projektörer anlitades. Denna typ av extraräkningar kan naturligtvis minskas 
genom att beställaren ställer större krav på de projektörer som anlitas. 

Att analysera orsakerna och minska storleken av ändringar och tillägg som beställaren inte be
ställt är betydligt mer komplext. Bland annat följande faktorer inverkar på kostnadsavvikel
sens storlek: 

• Kompetensen hos geoteknikerna och undersökningsmetodernas begränsningar 

• Beställarens och entreprenörens förhandlingsskicklighet 

• De entreprenadjuridiska ramarna 

Fråga: Tar AB 72 hänsyn till de geotekniska utlåtandets särprägel i jämförelse med övriga 
bygghandlingar? 

Vid markarbeten verkar ett entreprenadavtal med AB 72 så att minsta avvikelse mellan for
ffågningsunderlaget och den geotekniska utredningen ofta leder till att entreprenören ställer 
krav på extra ersättning (med hänvisning till AB 72, kap 1:13 och 2:3). Beställaren bestrider 
oftast dessa krav, varefter förhandlingar om rimlig ersättning startar. 

Beställaren åläggs (enligt AB 72 och motiv AB 72) i själva verket ett strikt ansvar för följ
derna av oriktiga uppgifter i de geotekniska utredningarna. (Med strikt ansvar menas att be
ställaren ansvarar för följderna oavsett om han varit vårdslös eller ej). 

Vad påverkar då storleken på dessa extraräkningskrav och vilka är beställarens möjligheter att 
dämpa dessa? 

Utgångspunkten, definitionen av arbetet utgörs av det ingenjörsgeologiska utlåtandet. Dagens 
prospektering tillåter endast att punktvisa geotekniska informationer samlas, varefter förhål
landena mellan undersökningspunkterna extrapoleras bland annat med hjälp av kunskaper om 
områdets kvartärgeologi. Detta leder till att avvikelser i någon form mellan verkligheten och 
det geotekniska utlåtandet nästan alltid uppkommer. 

Förutsättningar som jordlager, -följder, mäktigheter och vattenytor som ofta har förutsägbar 
horisontell utsträckning stämmer oftast väl. Däremot uppstår svårigheter med exempelvis 
blockförekomst, gränszoner mellan jord och berg, schaktbarhet osv. 

Om de verkliga geotekniska förhållandena jämförs med förutsägelserna i den geotekniska ut
redningen borde det ur produktionsteknisk synvinkel lika ofta bli bättre som sämre förhållan
den. Det senare förhållandet tar entreprenören betalt för, medan bättre produktionstekniska 
förhållanden aldrig märks i beställarens plånbok. 

Jag ställer mig frågan om AB 72 tar en för parterna rättmätig hänsyn till de geotekniska pro
jekteringsmetodernas särprägel i jämförelse med övriga projekteringsmetoders. Är det faktum 
att beställaren får ta på sig ett strikt ekonomiskt ansvar en rättvis fördelning av det eko
nomiska risktagandet mellan parterna? 

Hur kan beställaren minska storleken på denna typ av extraräkningar? 
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En åtgärd är att öka kompetensen hos beställarens aktörer, dvs geotekniker, markprojektörer, 
ombud och kontrollanter. Andra mer tidskrävande åtgärder är att öka forskningsinsatserna 
samt se över gällande entreprenadregler. 

Anbudsspridning och kostnadsawikelser 

Om man studerar den samlade bilden av anbudens spridning och beställarens kostnadsökning 
under byggtiden objektvis fås 

Kostnadsökning under bygg-
Objekt nr Anbudens spridning % tid % 

1 12.2 35.2 
2 18.7 23.8 
3 5.4 7.9 
4 6.7 15.0 
5 14.2 26.4 
6 9.9 5.3 
7 12.0 22.9 
8 9.0 16.0 
9 15.4 21.2 

eller grafiskt, se nästa sida. 
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Fig. 14 Samband mellan anbudens spridning och kostnadsökningar under byggtiden. 

Skattning enligt minsta kvadratmetoden 

Figur 4. Samband mellan anbudens spridning och kostnadsökningar under byggtiden. 

Skattning enligt minsta kvadratmetoden 
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Tolkning 

• Det finns ett tydligt samband mellan anbudens spridning och storleken på beställarens 
kostnadsawikelser under byggnadstiden. (Anm. Anbudens spridning har beräknats genom 
att först bortse från lägsta och högsta anbud och sedan beräkna spridningen som halva 
skillnaden mellan högsta och lägsta dividerat med medelvärdet av anbuden). 

• Väl samlade anbud antyder att andelen extraräkningar kommer att bli låg. Anbudssprid
ning lägre än 6% ger en trolig kostnadsökning under byggtid på mindre än 10% av kon
traktsumman. Detta är inte särskilt förvånande eftersom välgjord projektering borde 
kunna läsas av i en större precision hos anbudsgivarna. Troligtvis ligger anbuden också på 
en realistisk nivå eftersom förfrågningsunderlaget ej inbjuder till spekulation i extraräk
ningar i nämnvärd omfattning. 

• Spridda anbud antyder att det är risk för stora kostnadsökningar under byggtiden. An
budsspridning större än 12% ger kostnadsawikelser på mer än 20%. Att dåliga handlingar 
ger en bredare tolkning av kalkylforutsättningarna, är inte heller det förvånande. Dåliga 
handlingar inbjuder dessutom till låga anbud som entreprenören sedan måste kompensera 
med tilläggsarbeten under byggtiden. Dessutom är ju entreprenören "herre på täppan" 
under byggtiden. (Enligt AB 72 har E både rättighet och skyldighet att utföra ändrings-
och tilläggsarbeten under byggtiden dvs konkurrenssituationen är borta och priserna kan 
ej pressas som i anbudsstadiet). 

• Sambandet kan beskrivas matematiskt med en rät linje. Linjen kan anpassas till mätpunk
terna med hjälp av regressionsanalys (minsta kvadratmetoden) med godtagbara modell
förutsättningar, om man bortser från den lägsta anbudssummans mätvärden (Obs nr 1). 

• B:s avvikelser = 1.1 + anbudsspridning 1.5. 
En ökning av anbudens spridning med en enhet ger sålunda en ökning av extraräkningama 
med ca 1.5 procentenheter. 

• Linjens lutning beror troligen av bl a objekttyp, objektstorlekar och entreprenadform. 
Varje beställare bör därför ta fram sina egna typiska samband mellan anbudsspridning och 
förväntade kostnadsawikelser under byggtiden. 

Hur kan ovanstående analys utnyttjas praktiskt av beställaren (B)? 

- Redan i anbudsstadiet får beställaren en vink om nivån på de kostnadsökningar under 
byggskedet som beror av missar i projekteringen. (Risk för hög nivå kan utläsas). 

- Om anbuden har stor spridning kan det vara en god affär för B att se över sin projekte
ring, göra kompletteringar och en ny upphandling. 

- Kan tjäna som vägledning för vilka entreprenadjobb som bör ges de skickligaste ombuden 
och kontrollanterna. 
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Användning av resultatet från avvikelseanalysen vid beräkning av kalkylsäkerheten 

När projektören jämför anläggningskostnader för olika alternativ är det den totala anlägg
ningskostnaden som är av intresse. Detta innebär ackumulerad kostnad på dagen för godkänd 
slutbesiktning. För att undvika svåra prognoser i tidiga projekteringsskeden bör kalkylen ändå 
utföras i kalkyldagens penningvärde. 

Helhetsbilden av beställarens kalkylawikelser kan beskrivas grafiskt enligt nedan: 

PRODEkTETBING > 
BYGGANDE > 

FÖRVALTNING *> 

Projektörens beräknade anbudpris 

<8> Anbud (kontraktssumma) 

Högsta kostnad (på slutbesiktningen) 

Troligaste kostnad på slutbesiktningen 

Lägsta kostnad på slutbesiktningen 

Figur 5. Beställarens kalkylawikelser. 
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Om den totala kostnadsawikelsen (exklusive prisutveckling) mellan förkalkyl och verkligt 
utfall (slutkostnad efter godkänd slutbesiktning) jämförs så gäller: 

När anbud antagits 

Lägsta möjliga slutkostnad (a) = anbudssumman. (När prissatt mängförteckning används kan 
summan teoretiskt bli lägre). 

Trolig slutkostnad (m) = anbud + medelkostnadsawikelsen (20%) under byggskedet. 

Variationen kring den troliga ökningen med 20% kan beskrivas på samma enkla sätt som 
variationen i lämnade anbud. Medelvärdet av skillnaderna mellan avvikelsen hos varje objekt 
och den troliga awikelsen (20%) blir: 

Summan. (35.2-20) + (23.8-20) + (20-8) + (20-15) + (26.4-20) + (20-5.3) + (23-20) + (20-
16.1) + (21.3-20) = 65.3. dividerad med antalet objekt (9 st), vilket ger 

Detta innebär att kostnadsawikelser under byggtiden blir 20 + 8% eller ungefär 20 ± 10%. 

När anbud föreligger bör slutkostnaden anges som antaget anbud x 1,2 ± 10%. 

(Vid analys av kalkylsäkerhet enligt kapitel 7 kan som lägsta värde anbudet och högsta värde 
anbud x 1,4 väljas. Dessa värden kan tillsammans med de ovan nämnda representeras av en 
rektangelfördelning). 

Innan anbud antagits 

Om man följer tidsaxeln bakåt kan tre kalkylstadier urskiljas: 

I . Bygghandlinggskedet där beställarens kalkylingenjör har tillgång till ritningar, beskriv
ningar och mängdförteckning som i detalj definierar den blivande anläggningen. I detta 
skede tillkommer osäkerhten om nivån på det lägsta anbudet. Denna osäkerhet är minst 
lika stor som entreprenörernas awikelser mellan lämnade anbud, dvs i genomsnitt + 
10% och i sämsta fall 16%. 

I I . Arbetsplaneskedet (motsvarar systemhandlingsskedet) då mängdförteckning, teknisk 
beskrivning och administrativa föreskrifter ännu ej utarbetats. Konstbyggnader (broar, 
stödmurar m m) finns markerade med läge och yta. 

I I I . Uredningsskedet som består av gatualternativens läge i plan och profil samt läget för 
konstbyggnader. 

För att lättare kunna överblicka genomsnittlig kalkylprecision samt bedöma högsta och lägsta 
värde indelas lämpligen kalkylen i två steg: 
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Steg 1. Beräkning av nivån på lägsta anbud. 

Kalkylerna i tidiga projekteringsskeden utförs oftast som enkel yt/volymkalkyl. Exempelvis 
beräknas byggnadskostnaden som gatuarea multiplicerad med medelkostnad/m2 och konst
byggnader som konstbyggnadens längd multiplicerad med medelpris per längdmeter konst
byggnad. Medelpriset utgörs av medelvärdet av nyligen byggda liknande objekt. Om man 
jämför en kalkyl som utförs i ett tidigt stadium (utrednings-) med verkligt anbudspris ligger 
den genomsnittliga awikelsen på 20-30%. 

Följande medelawikelser verkar rimliga: 

Anbud = kalkylerat anbudspris ± 20% i arbetsplaneskedet 

Anbud = kalkylerat anbudspris ± 30% i utredningsskedet 

Kalkylprecisionen i utredningsskedet kan ökas med i genomsnitt 7% om kalkylen utförs med 
hjälp av regressionsanalys i stället för enkel area/volymsmetod. (Enligt byggforskningsrapport 
RI 03:1980). 

Även användning av den senare metoden bygger på de uppgifter om den blivande anlägg
ningen som finns tillgängliga, nämligen areauppgifter for olika användarkategorier. Skillnad 
mot enkel area/volymskalkyl är att data från relativt många objekt fordras och att dator ut
nyttjas for att få fram formeln för kostnadsberäkningar. 

Steg 2 = Anläggningens slutkostnad 

I bygghandlingsskedet blir den troliga slutkostnaden kalkylerat anbudspris + 20%. Uttalande 
om kalkylprecisionen blir svårare att göra, eftersom även osäkerhet i bedömningen av kost
nadsawikelser under byggtiden tillkommer. Variationen kring den troliga ökningen med 20% 

var ca ± 10%. 

Dessutom tillkommer osäkerheten om nivån på lägsta godtagbara anbud, dvs genomsnittliga 

kalkylawikelser på i storleksordningen ± 10%. 

Följande uttalande om slutkostnaden verkar rimlig: 

Slutkostnaden hamnar i intervallet (kalkylerat anbudspris x 1.2) + 20%. 

(Absolut lägsta värde kan sättas som kalkylerat anbudspris x 0.85 och högsta värde som kal
kylerat anbudspris x 1.6). 

I tidiga kalkylskeden (utredningsskedet) tillkommer osäkerheter i storleksordningen 10-20% 
för de troliga värdena. Benägenheten att bedöma slutkostnaden för lågt slår igenom tydligare, 
varför intervallet för slutkostnaden kan tänkas få följande principiella utseende: 

Nedre intervallgräns: Övre intervallgräns: 
Kalkylerat anbudspris x 1.2 = b Kalkylerat anbudspris x 1.2 x 1.35 = c 

(Lägsta värde a = 0.85 x b och högsta värde d = 1.50 x c) 
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