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Uppföljning av väg N610 – totalentreprenad med funktionellt helhetsåtagande 
under sju år 
av Robert Karlsson och Jonas Wennström 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 

Rapporten sammanfattar och analyserar totalentreprenaden på väg N610, delen 
Brotorpet–Heagård, efter sju års kontraktstid. Objektet har följts upp från framtagandet 
av förfrågningsunderlag till och med trafiköppning. Objektet har även ingått som en del 
i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) satsning på att utveckla upphandlings-
former. Denna rapport fokuserar på det tekniska utfallet under de sju år som funktionellt 
ansvar kontrakterats. Utfallet analyseras mot bakgrund av de förutsättningar som gavs i 
samband med upphandlingen, särskilt de funktionella kraven och utformningen av där-
till kopplat bonus- och vitessystem.  

Objektet är ett av ett fåtal objekt som på detta sätt följts upp så att idéer och resultat kan 
få spridning och användas i den utveckling av upphandlingsformer som måste äga rum. 
Särskilt viktigt är detta i ljuset av Trafikverkets pågående satsningar på totalentrepre-
nader. Denna rapport bör läsas mot bakgrund av att branschen för tio år sedan hade 
ringa erfarenhet av totalentreprenader och objektet i stora delar kan betecknas som ett 
pilotprojekt där både beställare och entreprenör har lärt sig efter hand.  

Ur både ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv förefaller entreprenaden lyckad. 
Entreprenaden verkar inte ha blivit dyrare än vad som kan förväntas medan den 
tekniska prestandan är bra. Det konstateras att vissa mät- och verifieringsmetoder är 
behäftade med brister men att dessa brister inte på något avgörande sätt påverkat 
resultatet negativt.  
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Follow-up study of a seven year design-build-operate-maintain project with 
performance requirements 

by Robert Karlsson and Jonas Wennström 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 

This report concludes and analyses a Design-Build procurement on road N610, north of 
the city of Halmstad in Sweden, after a seven year contract period with performance 
requirements. This object has been followed up by others from the stage of preparing 
the procurement documents to the stage of opening the road for traffic. The object has 
also been part of the efforts of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences 
(IVA) to facilitate development of procurement forms. This report focuses on the more 
technical aspects of the project, in particular the relationship between procurement 
design and the outcome in terms of measured technical parameters and the economical 
result of the bonus-malus system.   

This project is one of few that has been followed up to document and share ideas and 
results in the current development of procurement forms so desperately needed. In 
Sweden, the project should also be used in the context of the substantial share of 
contracts today offered as Design-Build or even with extended responsibilities for 
maintenance or operations (performance contracts). Ten years ago, however, the 
experience was limited of these contracts and it is evident that this project has been a 
learning process for both contractor and client.  

From a technical and economical point of view the project can be regarded as 
successful. The cost was normal and the technical outcome good, or even in some 
respect very good. Moreover, it can be concluded that there are requirements and 
measurement methods that are unreliable but this cannot be proven to have influenced 
the result in a negative way.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund till projektet 

Det har under en tid konstaterats att utvecklingen inom bygg- och anläggningsbranschen 
går långsamt. Brister som har uppmärksammats i exempelvis ”Skärpning gubbar” är att 
byggmarknaden generellt har dålig konkurrens, utbredd användning av svart arbetskraft, 
kartellbildningar, låg utbildningsnivå, låg attraktivitet bland studenter, höga kostnader 
och låg kvalité. Branschen har även ett dåligt anseende bland allmänheten som gör det 
svårt att rekrytera arbetskraft till sektorn. 

I ”Anläggningar i fokus” uppges det att den tekniska utvecklingen är i fara om inte 
problemen adresseras, som till exempel: 

 Lågt engagemang för teknisk utveckling 

 Bristande incitament för att utföra arbetet med hög kvalité 

 Svårigheter med att få studenter intresserade av branschen. 

I Nilsson et al. (2007) uppges det att en del av problemen kan härledas till utförande-
entreprenadens natur. Beställaren beskriver vad, hur och vilka volymer som behövs, 
varefter anbudsgivarna beräknar en totalkostnad som anbudet baseras på. Entreprenad-
formens utformning medför att det finns få incitament att utföra arbetet effektivare än 
vad som beskrivits i kontraktet, liten frihet samt mindre behov av utveckling inom före-
tagen. Detta har orsakat att satsningarna på forskning inom branschen är låg. Upphand-
ling genom totalentreprenader ses som en möjlighet att främja utveckling i branschen 
genom att ge incitament åt entreprenören att effektivisera sin verksamhet. Vid total-
entreprenader ställs krav på funktion på det att entreprenören själv får ta fram egna 
lösningar, vilket kan ge utrymme för mer situationsanpassade lösningar i jämförelse 
med de traditionella utförandeentreprenaderna där utförande och material specificerats i 
detalj redan innan upphandling. Entreprenadformen har olika för- och nackdelar, men 
det är även viktigt att skilja på utformningen av kontrakt för olika typer av totalentrepre-
nader. Mer om begreppet totalentreprenader och olika former av totalentreprenader ges i 
avsnitt 1.2.2. 

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) bildade år 1999 Anläggningsforum för 
att främja utvecklingen inom anläggningsbranschen med fokus på vägar och järnvägar 
(IVAs Anläggningsforum, 2003). IVA Anläggningsforum utsåg väg N610 som pilot-
projekt för att prova totalentreprenader med funktionsansvar. Vid sidan av N610 
provades entreprenadformen på en bangård i Kolbäck samt andra aspekter på upphand-
ling såsom acceptansprocessen och partnerskap. Projektet på väg N610, beskrivet i 
detalj nedan, följdes från framtagandet av förfrågningsunderlag, via upphandling till 
genomförande. Dessa steg har tidigare avrapporterats där särskilt följande dokument bör 
lyftas fram: 

 Demonstrationsprojekt: Funktionskrav i entreprenader – Fram till upphandling (Falk & 
Larsson, 2001) 

 Funktionskrav i vägentreprenader – Utvärdering av ett demonstrationsprojekt (Larsson 
& Sandberg, 2003) 

 Funktionskrav i vägentreprenader – Kvalité, ekonomi och erfarenheter från projekt väg 
610 (Larsson & Sandberg, 2004). 
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Ovanstående rapporter beskriver i detalj frågor om upphandling, förfrågningsunderlag, 
kvalité och ekonomi. Nedan ges en sammanfattning av dessa rapporter medan 
detaljerade frågor hänvisas till rapporterna. Denna rapport har som syfte att komplettera 
tidigare rapporter med tekniska utfallet och erfarenheter från trafiköppning 2003 till 
kontraktstidens slut 2010.  

 
1.2 Begreppet totalentreprenader och historik 

1.2.1 Begreppet funktionskrav 

Begreppet funktion anspelar på att fungera och att lösa en uppgift. Med funktionskrav 
menas därmed krav på vilken uppgift som ska lösas. Frågan om hur uppgiften bäst 
löses är därmed upp till entreprenören att bedöma. Kravpyramiden, se figur nedan, 
illustrerar hur samhällets och trafikanternas krav i pyramidens topp kan formuleras och 
via en hierarkisk uppbyggnad härledas ner till faktiska tekniska lösningar som beskrivs 
och utförs längst ned i pyramiden och uppfyller samhällets behov. Exempel på sam-
hällets och trafikanternas krav i pyramidens topp är fundamentala egenskaper som vi 
förväntar oss av vägar vad avser framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö. Ju längre ned 
i pyramiden man kommer desto mer övergår kraven till att gälla specifika egenskaper 
hos beläggningen och ingående delmaterial, t.ex. en kornkurvas gradering eller binde-
medlets penetration. På nivåerna mellan trafikantkraven och krav på ingående material 
återfinns de krav som man normalt förknippar med entreprenader med funktionskrav. 
Anledningen till att funktionskraven normalt hamnar någonstans i mitten av krav-
pyramiden beror på att denna nivå bedöms rimlig ur juridisk, ekonomisk och teknisk 
synpunkt. Även om trafikantkraven är de krav som alla parter i princip kan enas om och 
som är de mest väsentliga är det exempelvis ur juridiskt perspektiv inte möjligt att full-
ständigt delegera myndighetsuppgifter som förknippas med trafiksäkerhet till 
entreprenörer. Det anses dessutom svårt att tekniskt (mätbart) uttrycka trafikantkrav så 
att levererad kvalitet svarar mot uppställda förväntningar. Det bör påpekas att begreppet 
ansvar i figuren nedan ses i en vidare bemärkelse som beskriver både omfattningen av 
entreprenaden och riskfördelningen. 

 
Figur 1  Kravpyramiden. Trafikantkraven är målet med upphandlingen medan nedersta 
nivån är nödvändig kunskap eller information för den individ som fysiskt utför 
byggandet. 
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1.2.2 Begreppet totalentreprenad 

Med totalentreprenad menas en entreprenad där även projektering ingår. Vanligen ligger 
standardavtalet ABT06 (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader) till grund. Den 
andra huvudformen för upphandling är utförandeentreprenad som handlas upp med 
AB04 som grund eller motsvarande. Som ovan beskrivits specificeras i detalj vad som 
ska utföras i utförandeentreprenader, t.ex. material och volymer, vilka prissätts och 
bildar underlag för anbudssumman. Möjligheterna till egna tekniska lösningar är små, 
även om de kan förekomma som s.k. sidoanbud. I totalentreprenader ingår detalj-
projektering, dvs. att det ingår i åtagandet att komma med tekniska lösningar. Detta 
förutsätter att beställaren kan ställa krav utifrån produktens slutliga egenskaper, snarare 
än hur produkten byggs. Dessa egenskaper kan beskrivas i termer av funktion men även 
kompletteras med krav som säkerställer miljö, hälsa, säkerhet och beständighet. Total-
entreprenader finns i många varianter: 

 Krav enligt översiktliga tekniska ritningar och tekniska beskrivningar där vald lösning 
godkänns av beställaren (vanligt för broar och tidigare vanligt inom vägbyggnad). 
Kontraktstiden kortare än förväntat underhållsintervall 

 Funktionella krav med garantitid som ej innefattar åtgärd 

 Funktionella krav med underhållsåtagande (kontraktstid bör innefatta åtgärd) 

 Funktionella krav med ansvar för drift och underhåll (helhetsåtagande, kontraktstid bör 
innefatta åtgärd) 

 Ansvar för finansiering och funktion (ofta långa kontrakt). 

 

Ovanstående krav kan te sig lika men ger utrymme för olika kravställningar på detalj-
nivå. Ansvar kopplat till tekniska lösningar, trafikökning, geotekniska förutsättningar, 
inverkan på tredje man, finansiella och kostnadsdrivande förändringar, finansiering, är 
exempel på ansvar som diskuterats och i olika grad ålagts entreprenörer i kontrakt. 
Säkerställande av låga framtida kostnader för väghållaren på längre sikt är i varierande 
grad ett problem i samtliga upphandlingsformer. Vid längre kontrakt med funktionella 
krav erhålls dock ett naturligt incitament för att optimera mot lägre livscykelkostnader, 
men problem kvarstår i och med att kontraktens längd är väsentligt kortare än vägarnas 
ekonomiska livslängd samt att kraven i kontraktet måste harmoniera med de gängse 
samhällsekonomiska bedömningsgrunderna. Problemet att kravställa funktion vid 
kontraktets slut kvarstår dock i samtliga fall. En annan viktig länk i totalentreprenader är 
möjligheter för beställaren att verifiera de krav som ställs och för entreprenören att till 
rimlig risk uppfylla kraven. Risker och brister avseende samhällets och beställarens 
förväntningar kontra entreprenörens förmåga att infria dessa är viktiga att kontrollera 
för att uppnå önskvärda effektiviseringar. Uppkomna brister kostar givetvis pengar men 
även risker för brister gör att alla parter tvingas arbeta med marginaler som är för-
knippade med kostnader. 

Begreppet funktionsentreprenad har förekommit i många sammanhang, så även i de 
rapporter som skrivits kring väg N610. Under en period kom funktionsentreprenad att 
beteckna totalentreprenader med underhålls- och/eller driftansvar, men begreppet har 
ofta använts om totalentreprenader, förmodligen för att tydliggöra skillnaden mot de 
första stegen mot totalentreprenader som saknade renodlat funktionstänkande, utan mer 
byggde på att inkludera konsultdirektiv för projektering av utförandeentreprenader där 
gällande regelverk utgjorde grund. Det bör finnas ett behov av att tydligt skilja på 
totalentreprenader med och utan underhållsansvar, t.ex. genom att vidhålla begreppet 



 

12 VTI rapport 740 

funktionsentreprenad. Författarna har i denna rapport valt att hålla fast vid begreppet 
funktionsentreprenad som en delmängd av begreppet totalentreprenad.  

 
1.3 Beskrivning av objektet 

Sträckan Brotorpet–Heagård på länsväg 610 uppfyller främst två funktioner för väg-
transportsystemet i området. Dels är det en förbindelselänk mellan Halmstad och orterna 
i nordväst såsom Gullbrandstorp, Villshärad, Haverdal och Harplinge. Dels är vägen 
under sommarmånaden en populär turistväg som är ett alternativ till E6:an med många 
besöksmål och badplatser. Vid sträckan Brotorpet–Gullbrandstorp passerar även 
cykelleden Ginstleden. 

Framförallt var det vägsträckan genom Gullbrandstorp som först behövde upprustning 
genom förbättring av de estetiska kvaliteterna och reducering av bullernivåerna. Den 
delen hade färdigställts före det här projektet och genomfördes som en traditionell 
utförandeentreprenad. Vid södra delen av objektet vid Heagård hade även en provisorisk 
anslutning byggts till vägen genom utförandeentreprenad. 

De sträckor som valdes att ingå i funktionsentreprenaden var Brotorpet–Gullbrandstorp 
(2,5 km) och Gullbrandstorp–Heagård (2,1 km). En orsak till behovet av ombyggna-
tionen var den dåliga framkomligheten eftersom den dåvarande vägen inte var anpassad 
för högre trafikflöden. Trafiksäkerheten var även låg med tvära kurvor, dålig sikt vid 
kurvor och låg säkerhet för cyklister. Entreprenaden omfattade arbete med geotekniska 
förstärkningar, under- och överbyggnad, avvattning, dränering och bullervallar. Utöver 
det skulle en bro över Vrångelbäcken uppföras, två GC-portar byggas och ett buller-
plank uppföras. 

Inför upphandlingen hade Vägverket (numera Trafikverket) tagit fram en arbetsplan för 
objektet som fastställde den trafiktekniska utformningen. Dessutom hade det till viss del 
gjorts geotekniska undersökningar inom vägområdet.  
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1.3.1 Läge 

  
Figur 2  Karta över entreprenadens läge. 

 

Objektets två delars ungefärliga ändlägen befinner sig på följande koordinater i WGS84 
(GPS): 

Sträcka North (lat) East (lon) 

Norr Gullbrandstorp, norra änden 56,7240 12,7043 

Norr Gullbrandstorp, södra änden 56,7065 12,7273 

Söder Gullbrandstorp, norra änden 56,7026 12,7422 

Söder Gullbrandstorp, södra änden 56,6910 12,7686 

Motsvarande koordinater i SWEREF 99 TM är: 

Sträcka SWEREF N SWEREF E 

Norr Gullbrandstorp, norra änden 6289017 359525 

Norr Gullbrandstorp, södra änden 6287023 360868 

Söder Gullbrandstorp, norra änden 6286559 361765 

Söder Gullbrandstorp, södra änden 6285215 363339 

 

Det bör påpekas att punkterna inte överensstämmer exakt med varken entreprenad-
gränser eller de längdmätningar som använts i projekteringen eller i vägytemätningarna. 
Därför ligger punkterna avsiktligen några meter från mittlinjen. Lägesbestämningar är 
ett generellt och viktigt problem vid uppföljningar av vägar.  

 

Norra

Södra
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1.3.2 Förutsättningar för dimensionering och yttre egenskaper hos objektet 

Hela vägsträckan är en normal tvåfältsväg och år 2011 klassades den som sekundär 
länsväg. I förfrågningsunderlaget klassades väg N610 som regional väg där projektering 
utfördes så att kraven på ”god standard” enligt VU94 (Vägutformning 94, föregångare 
till VGU) uppfylldes. För övriga vägar och anslutningar accepterades projektering enligt 
låg standard.  

Följande förutsättningar för dimensionering antogs i förfrågningsunderlaget och 
kontraktet att gälla under kontraktstiden: 

 Trafikmängd ÅDT 8 500 (total), andelen tung trafik 5 %, normal dispenstrafik 
förekommer 

 Nekv = 3,0 miljoner enligt kap. C ATB VÄG (föregångare till VVTK och VVTR Väg) 

 Vägens hastighetsbegränsning skall vara 90 km/h 

 Medelköldmängd maximalt 300 negativa dygnsgrader 

 Andel trafik som kör med dubbade vinterdäck är 15–20 % i årsmedelvärde. 

 
1.3.3 Geotekniska förhållanden 

I Sveriges Geologiska Undesökning (2011) finns en jordartskarta över objektets område 
att tillgå. Sträckan norr om Gullbrandstorp består, enligt kartan, till största del av en 
jordart av sand (materialtyp 2, tjälfarlighetsklass 1). Vid en ca 500 m lång sträcka söder 
om bron över Vrångelbäcken, finns dock inslag av lera-silt (materialtyp 5, tjärfarlighets-
klass 4). Söder om Gullbrandstorp finns först ett 100 m brett stråk av isälvssediment 
som vägen korsar. Ytterligare ett par hundra meter syd österut börjar en ca 1 km lång 
sträcka av jordart lera-silt. 

Lera-silt är en problematisk jordart på grund av hög vattenhalt, risk för sättningar, risk 
för dålig stabilitet etc. Det ställs därför högre krav på geotekniska åtgärder som i sin tur 
påverkar tillståndet på vägytan. 

 
1.3.4 Trafik 

Den senaste mätningen av trafikmängderna på väg 610 utfördes 2010. Det genomsnitt-
liga trafikflödet för delsträckan söder om Gullbrandstorp var mellan 7 000 och 8 000 
fordon/dygn. Trafikflödet norr om Gullbrandstorp var vid mätningstillfället ca 5 500 
fordon/dygn. Av det totala trafikflödet var det ca 250 tunga fordon per dygn både norr 
och söder om Gullbrandstorp, som kan jämföras med det tidigare angivna antalet 
standardaxlar. På vägobjektet finns 6 korsningar, varav den största är vid Brotorpet 
(2 700 f/dygn) och två som är närliggande norr om Heagård (totalt ca 3 600 f/dygn).  

 
1.3.5 Handlingar 

År 2000 påbörjades ett forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad och Chalmers i 
Göteborg med syftet att följa upp funktionsentreprenaden från framtagning av för-
frågningsunderlag till och med byggandet av vägen. Som ett resultat följer en detaljerad 
dokumentation av de inledande faserna i detta demonstrationsprojekt i Larsson, B. & 
Sandberg, S. (2003). I denna rapport har bilagts ett flertal av förfrågningsunderlagets 
handlingar i syfte att direkt möjliggöra återkopplingar mot de resultat och analyser som 
här rapporteras. Bland annat finns ”Objektspecifik teknisk beskrivning – Funktions-
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entreprenad” (OTBfe), anbudsformulär, och kompletterande mät- och ersättningsregler. 
Även kontraktshandlingen har bilagts. 
 

1.4 Mål 

Förväntade resultat är: 

1. Samlad dokumentation av projektet 
2. Förmedling av erfarenheter om utfallet för funktionella parametervärden och 

möjligheterna att ställa krav 
3. Värdering av effekter vid användning av bonus och avdrag 
4. Slutsatser kring hur utformning av funktionella krav påverkar kvalité vid byggande och 

under kontraktstiden 
5. Tydligt peka ut riskfaktorer som bör undersökas närmare eller beaktas i andra projekt 
6. Ge förslag på förbättringar och hänsyn som bör arbetas in i framtida regelverk och 

projekt.  
 

1.5 Genomförande 

Arbetet med denna rapport har utförts i följande steg: 

1. Sammanfattning av redan befintligt material och dokumentation från upphandling och 
byggande 

2. Beskrivning av förhållanden och tillståndsutveckling under garantitiden utifrån befintliga 
data och dokumentation i protokoll 

3. Deltagande vid fältbesiktning vid garantitidens utgång under 2010 
4. Slutsummering och sammanställning av utfallet för hela garantitiden och för funktions-

objektet (7 år) 
5. Analyser av utfall och jämförelser med ställda krav 
6. Diskussion om betydelsen av tillståndsmätningar ur olika perspektiv: 

o Funktionellt perspektiv. Trafikantbehov 
o Möjligheterna att verifiera funktionella krav 
o Mättekniska problem och tillförlitlighet 
o Vägtekniska analyser av data och relationer mellan olika mätningar.  
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1.6 Förkortningar 

AB Allmänna bestämmelser 

ABS Asfaltbetong, stenrik 

ABT Asfaltbetong, tät  

alt  

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader  

AF Administrativa föreskrifter 

ATB Allmän teknisk beskrivning 

BI Bärförmågeindex 

BWIM Bridge-weigh-in-motion 

CBÖ Cement-bitumen överbyggnad 

DOR Density on the run 

FAS Föreningen Asfaltbeläggningar i Sverige (nu nedlagd) 

GBÖ Grus-bitumen överbyggnad 

IRI International roughness index 

ITSR Indirekt draghållfasthetsindex 

IVA Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin 

KME Kompletterande mät- och ersättningsregler 

MB Metodbeskrivning 

MER Mät- och ersättningsregler 

MF Mängdförteckning 

MPD Mean profile depth 

NVDB Nationell vägdatabas 

OBT Objektspecifik teknisk beskrivning 

RST Road surface tester 

SA Standardaxlar 

TK Tekniska krav 

TR Tekniska råd 

TRVR Trafikverkets tekniska råd 

TSK Tunnskiktsbeläggning 

VGU Vägar och gators utformning 

VViS Vägväderinformationssystem 

VVMB Vägverkets metodbeskrivningar 

ÅDT Årsdygnstrafik 
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2 Funktionskrav och metoder för kontroll av kraven 

Nedan följer en sammanställning av de funktionella egenskaper som det har ställts krav 
på, deras effekter och de mätmetoder som använts för uppföljning. 

 
2.1 Materialegenskaper, mätmetoder och effekter 

2.1.1 Nötningsbeständighet 

För mätning av slitlagrets nötningsbeständighet kan Prallmetoden användas enligt FAS 
Metod 471-03. Metoden används för att beräkna slitagevärdet för en beläggning genom 
simulerad nötning av en provkropp. Det simulerade slitaget uppkommer genom att 
40 stålkulor, inneslutna i en behållare, studsas genom att provkroppen vibreras med 
950 slag per minut via ett svänghjul och vevstake. Under provningen spolas vatten med 
en temperatur på 5°C genom behållaren som dels har funktionen att skapa en jämn 
temperatur, dels syftar till att spola bort det bortslitna materialet. Provtiden är 15 min., 
varefter slitagevärdet beräknas enligt,  

	  , 

där m1 är provkroppens vikt före provning, m2 är vikten efter provning och  är skrym-
densiteten. Enheten för slitagevärdet S är vanligtvis cm3. 

Mätning av Prallslitaget gör det möjligt att göra en bedömning av beläggningens 
beständighet mot bland annat dubbdäcksslitage. En beläggning med lågt Prallvärde bör 
därför vara mer resistent mot spårbildning orsakad av slitage. 

 
2.1.2  Vattenkänslighet 

Känsligheten för beläggningens hållfasthet vid närvaro av vatten kan bestämmas enligt 
FAS Metod 446-01 genom pressdragprovning. Mätning enligt metoden gör det möjligt 
att beräkna provkroppens indirekta draghållfasthetsindex (ITSR), som kvoten mellan 
torr och våt hållfasthet. 

Metoden utförs genom att först vattenmätta hälften av provkropparna i ett bad under 
7 dagar. Resterande provkroppar behålls torra. Därefter undersöks provkropparnas 
draghållfasthet enligt FAS Metod 449. Först tempereras provkropparna till 10 grader. 
Därefter påförs belastning genom två lastfördelningsbommar på motstående sidor på 
provkroppens mantelyta. Med hjälp av mätutrustning som registrerar den maximala 
lasten (brottlasten), kan draghållfastheten (kPa) beräknas enligt 

2000 ⋅
⋅ ⋅

, 

där Pb (N) är brottlasten, d (mm) är provkroppens diameter och t (mm) är provkroppens 
tjocklek. 

Provning av draghållfastheten görs av både de vattenmättade och de torra prov-
kropparna. Indirekt draghållfasthetsindex (procent) beräknas därefter enligt  

100 ⋅ å , 

där å (kPa) är medeldraghållfastheten för de våta provkropparna och (kPa) är 
medeldraghållfastheten för de torra provkropparna. 
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2.1.3 Stabilitet 

En beläggnings stabilitetsegenskaper kan undersökas genom att utföra ett dynamiskt 
kryptest för att få ett mått på provkroppens resistens mot permanent deformation. God 
resistens mot permanenta deformationer är viktigt för att undvika onormal spårbildning. 
Testet kan ske enligt Fas Metod 468, där en borrkärna med en diameter på 150 mm och 
höjd på 60 mm, tempererad till 40°C, utsätts för en periodisk, vertikal, belastning. 
Belastningen skapas genom att en stämpel med en diameter på 100 mm pulserar med 
frekvensen 0,5 Hz och belastningen 100 kPa. Efter att provkroppen har utsetts för 
3 600 pulser, beräknas den permanenta deformationen enligt 

3600 	 ⋅ 10 , 

där Δ  är provkroppens höjd efter n belastningar och h är provkroppens ursprungliga 
höjd. Den permanenta deformationen  anges vanligtvis i mikrostrain  
(miljondelar). 

 
2.2 Konstruktionsegenskaper, mätmetoder och effekter 

2.2.1 Friktion 

Beläggningsytans friktion påverkas i huvudsak av ytans mikro- och makrotexttur och 
till viss grad megatexturen (Nilsson et al., 2007). Friktion är mycket viktig för trafik-
säkerheten. Halka kan uppkomma på grund av undermålig torr- eller våtfriktion, vatten-
planing eller förekomst av föroreningar, rimfrost, snö eller is.  

Mätning av friktionskoefficienten med mätfordon kan ske enligt metodbeskrivning 
VVMB 104. Principen för mätningen är att mäthjulet roterar långsammare än referens-
hjulens rotationshastighet via utväxling. Mäthjulet kommer därmed att bromsas med ca 
17 % slip vid körning i normala hastigheter. Mätningen görs på våt vägbana. 

 
2.2.2 Homogenitet 

Homogenitet beskriver variationer i bundna lagers skrymdensitet. God homogenitet är 
viktigt eftersom asfaltens sammansättning är mycket viktig för prestandan. Inhomo-
genitet betyder lokala avvikelser i sammansättningen som sin tur oundvikligen påverkar 
prestandan. Ett värde på homogeniteten kan beräknas genom att först bestämma skrym-
densiteten för varje meter och därefter beräkna standardavvikelsen för varje 100 m. På 
grund av det otympliga med att utföra laboratorieprover varje meter och skadorna på 
beläggningen som detta skulle medföra, har mätmetoden ”Density on the run” varit 
föremål för utveckling. Särskilt stort intresse rönte metodiken vid tiden för upphand-
lingen. Ett ekipage kan utrustas med en radioaktiv strålkälla som utsänder pulser för att 
mäta det bundna lagrets hålrum, som möjliggör icke-förstörande mätning med en 
hastighet runt 1 km/h. 

Metoden anses dock endast tillämpbar om det bundna lagret har en tjocklek >30 mm. I 
detta fall skapade detta problem eftersom utföraren hade valt en slitlagertjocklek som ej 
uppfyllde detta krav. 
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2.2.3 Stensläpp 

På beläggningens yta kan stensläpp uppkomma på grund av materialförluster av sten. 
Stor spridning i makrotextur eller förändringar över tiden kan vara ett resultat av sten-
släpp. Makrotexturen är ett mått på ytans släthet och definieras som ojämnheter i 
våglängdsområdet 0,5–50 mm. I förfrågningsunderlaget framgår att prEN 13036 ska 
användas för verifiering av stensläpp där skillnaden mellan skadade och oskadade 
partier är indikerande. Mätmetoden som avses är sand-patch-metoden (EN 13036-1) för 
mätning av makrotextur. Idag mäts måttet Mean Profile Depth (MPD) med mätbil för 
beläggningsytans makrotextur på vägnätet men sand-patch används ofta för kontroll på 
enstaka punkter. Viss skillnad i nivåer på mätvärdena föreligger mellan de bägge 
metoderna. 

 
2.2.4 Ojämnheter i tvärled (spårbildning) 

Fordonens däck orsakar ojämnheter i tvärled av körfältet i form av spår. I Wågberg 
(2003) nämns följande orsaker till uppkomsten av spår. En orsak är avnötningen som 
uppkommer av dubbdäckstrafik. Spår kan även bildas av att obundna lager eller terrass 
deformeras på grund av otillräcklig bärighet eller i samband med tjälprocessen. En 
tredje möjlig orsak är plastisk deformation i beläggningslagren.  

Enligt Nilsson et al. (2007) påverkar tvärgående ojämnheter bland annat följande funk-
tionella egenskaper; däckslitage, vibrationer, krängningar och avvattning. Dessa egen-
skaper ger effekter på bland annat fordonsslitaget, komfort, buller, restid och trafik-
säkerhet.  

Mätning med fordon skedde enligt metod VVMB 111 med hjälp av 17 mätdon placera-
de på en balk tvärgående över vägen. Idag motsvaras denna metod närmast av VVMB 
122. I bägge fallen är principerna för mätning desamma. Avståndsmätning sker mellan 
balk och vägens tvärprofil. Därefter beräknas spårdjupet genom att virtuellt spänna upp 
en tråd på de högst mätpunkterna, därefter beräknas avståndet mellan tråd och maximalt 
spårdjup. 

 
2.2.5 Ojämnheter i längsled 

Ojämnheter i längsled är avvikelser i vägens profil. Allmänt används måttet 
Internationell Roughness Index (IRI) för att beskriva ojämnheterna. Måttet beskriver 
responsen från den uppmätta vägens längsprofil med hjälp av en matematisk modell av 
ett däck med fjädring och dämpning. För modellering av fjädring och dämpning finns 
fjäder- och dämpningskonstanter definierade i metodbeskrivning VVMB 111 (121 och 
122).  

IRI påverkas av ojämnheter i våglängdsintervallet 0,5 m–100 m, inom vilket intervall 
som ojämnheter anses påverka trafikanterna i störst utsträckning. Fjädrings- och dämp-
ningskonstanterna är anpassade för personbilar, även om dämpningen är betydligt högre 
än en normal personbil. Ojämnheter i längsled anges i Nilsson et al. (2007) påverka 
fordons följande funktionella egenskaper och tillhörande trafikeffekter: 

 Rullmotstånd: Påverkar främst bränsleförbrukning och utsläpp 

 Buller: Påverkar främst komforten 

 Vibrationer: Sänker främst komfort och körhastighet 

 Krängningar: Ger främst effekt på trafiksäkerheten och komforten. 
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Mätning av ojämnheter i längsled utförs enligt metod VVMB11 som beskriver vägyte-
mätning med mätfordon. Vägens längsprofil i det högra hjulspåret för sträckor om 20 m 
används för beräkning av IRI H. 

 
2.2.6 Tvärfall 

Tvärfall (%) är ett mått på körfältets lutning i tvärled. Det definieras vanligen som 
vinkeln mellan horisonten och regressionslinjen genom tvärprofilen. Huvudsyftet är 
avvattning av körbanan och ett felaktigt tvärfall kan leda till ökad bildning av vatten-
pölar och isfläckar. Uppkomster av dessa påverkar trafiksäkerheten på grund av ökad 
risk för vattenplaning och halka. Ett annat syfte med tvärfall är att minska sidokrafterna 
vid kurvor genom dosering. Korrekt utfört erhålls ökad trafiksäkerhet och bättre 
komfort för trafikanter (Nilsson et al., 2007). 

Mätning av tvärfall skedde enligt metodbeskrivning VVMB 111 med mätfordon. Precis 
som tidigare mätmetoder, görs mätning av avståndet mellan balk och vägens profil med 
sjutton mätdon. Vid tvärfall behöver balken även utrustas med mätdon för att avgöra 
balkens lutning och som dessutom ska korrigera för sidoaccelerationer. För 20 m-
sträckor baseras medelvärdet av 200 mätpunkter som behövs samlas in vid mätnings-
tillfället. 

Innan beräkning av tvärfall, beräknas den tvärfallskorrigerade medeltvärprofilen genom 
att balkens lutning subtraheras från medeltvärprofilen. Vanligtvis beräknas tvärfallet 
med hjälp av den skattade regressionslinjen baserat på den tvärfallskorrigerade medel-
tvärprofilen. 

 
2.2.7 Bärighet 

Bärighet har uppmätts med fallviktsdeflektometer. Från deflektionerna har sedan ett 
bärförmågeindex beräknats. Bärförmågeindex är 1 000 dividerat med beräknad 
asfalttöjning i underkant beläggning. Asfalttöjningen är omräknad till 10 grader Celsius. 
Metoden beskrivs i VVMB 114. Asfalttöjningen, a, kan beräknas ur följande empiriska 
samband där D är deflektion i mm och index anger avstånd från belastningscentrum i 
mm. 

37,4 0,988 ∙ 	0,553 ∙ 	0,502 ∙  

 
2.2.8 Sprickbildning / krackelering 

Sprickor i beläggningen finns av olika typer och som uppkommer på olika delar av 
vägen, vilka har varierande orsaker till uppkomst. Nedan beskrivs några av de typer som 
tas upp i Wågberg (2003). Längsgående sprickor i spårbildningarna uppkommer på 
grund av töjningar i beläggningens över- eller underkant, som med tiden skapar 
utmattningssprickor. Tvärgående sprickor kan bildas utav snabba temperaturväxlingar 
beroende på bindemedlets hårdhet och elasticitet. I CBÖ-vägkonstruktioner kan 
sprickorna orsakas av betongens rörelser. Sprickor i körfältens ytterkanter kan orsakas 
av tjälprocessen eller vid beläggningens skarvar. Slutligen kan vägen uppvisa krackele-
ring som kan orsakas av att dimensioneringsperioden har löpt ut eller att vägen har varit 
underdimensionerad.  

Sprickor orsakar bland annat inträngning av vatten genom beläggningen till underligg-
ande lager som försämrar bärigheten och konstruktionens livslängd. Sprickor i belägg-
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ningen medför också en direkt nedsatt bärighet i beläggningen. Dessutom påverkas 
jämnheten negativt.  

Mätning av sprickor kan ske genom okulär besiktning. Till exempel genom att 
observera vägsträckor om 100 m och anteckna svårighetsgraden. Skadegraden kan 
bedömas enligt matrisen i tabell 1. Skadan tilldelas en svårighetsgrad mellan ett och tre 
och en utbredning enligt bedömningen lokal, måttlig eller generell. Skadegraden 
bestäms därefter med hjälp av skadegradsmatrisen. 

 

Tabell 1  Matris för bedömning av skadegrad. 

 Svårighetsgrad 

Utbredning 1 2 3 

Lokal 1 2 3 

Måttlig 2 4 5 

Generell 3 5 6 

 

En modernare metod för sprickmätning är användning av bildanalys för att identifiera 
sprickorna (Ramböll, 2011). Metoden är ännu på utvecklingsstadiet men visar potential 
att förenkla kontroll av sprickbildning. 

 
2.2.9 Ojämnhet i längsled vid anslutning till bro 

Vid övergången mellan väg och bro uppkommer ofta lokala ojämnheter (gupp). Orsaken 
är att broar och vägar består av olika material som deformeras i olika grad, vilket med 
tiden skapar ojämnheter. Gupp skapar krängningar, vibrationer och fordonsslitage, som 
påverkar trafikanters komfort och trafiksäkerheten. 

 

 
Figur 3  Princip för mätning av ojämnheter vid anslutning till bro (Källa: OTBfe). 

 

Mätning sker med en rätskiva, som har längden 1m, vid fem punkter per körfält och på 
vardera sidan av bron. Mätpunkterna sker i båda spåren, mittemellan spåren samt vid 
körfältets ytterkanter. I figur 3 illustreras mätprincipen. Den vertikala kantdeformation Z 
beräknas som det största avståndet mellan rätskiva och vägprofil. Förhållande X/Z 
beräknas genom att dividera det horisontella avståndet mellan punkten vid Z och 
rätskivans kant mot bron med Z.  
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3 Förfrågningsunderlag, upphandling och kontrakt 

I detta avsnitt redogörs inledningsvis förfrågningsunderlaget, de ingående funktions-
kraven och systemet med bonus och avdrag. Därefter beskrivs upphandlingsförfarandet. 
Slutligen behandlas konsekvenserna av förfrågningsunderlagets utformning och upp-
handlingen i form av inkomna anbud, anbudsutvärdering och det slutgiltiga kontraktet. 

 
3.1 Beskrivning av förfrågningsunderlaget 

Den arbetsplan som fastställts inför projektet låg till grund till förfrågningsunderlaget 
som tagits av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen bestod av Vägverkets projektledare, 
uppdragsledare, tekniker samt medarbetare från det konsultföretag som fick uppdraget 
att ta fram förfrågningsunderlaget. 

Huvudvägen upphandlades genom krav på funktion medan anslutande vägar utformades 
med traditionella utförandekrav. Broarna utfördes som traditionell totalentreprenad, med 
vilket menas att förslagshandlingar ingick i FU samt att krav enligt gällande regelverk 
Bro 94 åberopades.  

Som tidigare nämnts hade en arbetsplan fastställts för objektet inför upphandlingen. 
Den trafiktekniska standarden och linjeföringen var därmed till stora delar förutbe-
stämd. Anbudsgivarna och anbudsvinnarens uppgift i utformningen begränsades därför i 
princip till den byggtekniska utformningen. 

Följande dokument ingick i förfrågningsunderlaget: 

 Mall för anbudsutvärdering 
 Anbudsformulär 
 Objektspecifik teknisk beskrivning för funktionsentreprenad (OTBfe) 
 Objektspecifika tekniska beskrivningar (OTB) per komponent, OTB:er för väg, bel., 

drift, vägmark., va, bevattning 
 Mät- och ersättningsregler (MER) 
 Administrativa föreskrifter (AF) 
 Mätförteckningar (MF) för arbeten mot tredje part 
 Ritningar 
 Geotekniska undersökningar 
 Vattendom 
 Vägmärkesförteckning. 

De funktionella kraven på vägen kan delas in i två typer:  

 Krav på ingående lager 

 Krav på vägytan. 

 

Krav på ingående lager ställdes på färdiga material innan trafiköppning medan funk-
tionskraven på vägytan avsåg att gälla hela kontraktstiden. 

 
3.2 Funktionskrav 

Nedan redovisas krav från den tekniska beskrivningen (OTBfe). Det bör noteras att 
stabilitet endast mättes och inga krav förelåg. Kraven på nötningsbeständighet och 
vattenkänslighet är lägre än de som föreslogs i den då gällande ATB Väg, som är 
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likalydande med nuvarande TRVR Väg. Krav på vattenkänslighet för bundet bärlager 
har dock inte förekommit i regelverket. 

Funktionskraven var utformade så att det fanns ett kravvärde som de uppmätta värdena 
skulle vara bättre än. Vid ett underkännande av ett funktionskrav ställdes det krav på att 
en åtgärd skulle utföras. För varje funktionskrav fanns även ett riktvärde som innebar att 
funktionskravet följde en god utveckling.  

Till flertalet av funktionskraven fanns även en ekonomisk reglering som baserades på de 
satta kravnivåerna och riktvärdena. Vid ett utfall runt riktvärdet innebar det en frizon, 
där varken vite eller bonus betalades respektive betalades ut. Vid ett värde bättre än 
riktvärdet eller mycket bättre än riktvärdet utbetalades en bonus i upp till två steg. 
Mellan riktvärdet och kravnivån kunde vite behöva betalas i upp till tre steg. Det sista 
steget gällde till precis under kravnivån. Som nämnts ovan krävdes istället en åtgärd om 
kravnivån ej uppnåddes. 

Nedan följer en sammanställning av de funktionskrav som ställdes inklusive deras 
verifieringsmetoder, kontrollparametrar, riktvärden och kravnivåer. I tabell 2 redovisas 
de funktionskrav som ställdes på materialegenskaper inför trafiköppningen. Därefter 
följer en sammanställning av de funktionskrav som ställdes på vägytan vid förbesikt-
ningen och slutbesiktningen i tabell 3 respektive tabell 4. 

 
3.2.1 Funktionskrav på ingående lager inför trafiköppning 

 

Tabell 2  Lista över de funktionskrav som ställdes på ingående lager samt använda 
mätmetoder, riktvärden och kravnivåer. 

Krav Verifiering
smetod 

Kontroll 
parameter 

Riktvärde Kravnivå 

Nötningsbeständighet Prall Bortnött mängd 27 <36 (slitlager) 

Vattenkänslighet ITSR Skillnad i 
draghållfasthet 

60%  

75%  

75%  

≥50% (Bundet 
bärlager) 

≥60% (Bindlager) 

≥63% (Slitlager) 

Stabilitet Dynamiskt 
kryptest 

Permanent 
töjning 

Mål <25 000 mikrostrain för lager 
under slitlager. Ej krav. 
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3.2.2 Funktionskrav på vägen inför trafiköppning 

 

Tabell 3  Lista över de funktionskrav som ställdes på vägyta och vägkropp inför 
trafiköppning samt använda mätmetoder, riktvärden och kravnivåer. 

Krav Verifierings-
metod 

Kontroll-
parameter 

Riktvärde Kravnivå 

Friktion VVMB 104 Friktion 20 m – >0,5 

Homogenitet DOR (Density on the Run), endast för uppföljning 

Ojämnhet i längsled VVMB 111 IRI20 och IRI400 IRI400 1,20  IRI400 <1,65  

IRI20 <2,4 

Ojämnhet i längsled 
vid anslutning till bro 

1 m rätskiva Höjdavvikelse 
per anslutning 

<6 mm <10 mm 

Tvärfall VVMB 111 Tvärfallsav-
vikelse (400 m) 

Noll. God 
standard tvärfall  

s ≤ 0,35  
± (0,40 - 0,4 s) 

Verifiering av teknisk 
livslängd mot 
beräknad 

VVMB 114 Bärförmågeindex P85 > BF1-1 
P100 ≥ BF2 

P85 ≥ BF2 
P100 ≥ BF3 

 
3.2.3 Funktionskrav på vägen vid slutbesiktning 

 

Tabell 4  Lista över de funktionskrav som ställdes på vägyta och vägkropp vid slut-
besiktning samt använda mätmetoder, riktvärden och kravnivåer. 

Krav Verifierings-
metod 

Kontroll-
parameter 

Riktvärde Kravnivå 

Ojämnhet i tvärled 
(spår) 

VVMB 111 Spår 400 m 8 mm <17 mm 

Ojämnhet i längsled VVMB 111 IRI20 och IRI400 IRI400 1,60  IRI400 <2,20  

IRI20 <4,00 

Ojämnhet i längsled 
vid anslutning till bro 

1 m rätskiva Höjdavvikelse 
per anslutning 

<9 mm <16 mm 

Tvärfall VVMB 111 Tvärfallsav-
vikelse (400 m) 

<0,5 %  <1,2 % 

Sprickbildning / 
krackelering 

Bära eller 
brista 

Skadegrad enl 
ATB Väg 2000 

1 ≥3 

Friktion VVMB 104 Friktion 20 m - >0,5 

Stensläpp EN13036-1 
(”Sand 
patch”) 

Skillnad i MTD 
mellan skadad 
och oskadad yta 

- ≤20 % 
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3.3 Beskrivning av system för bonus och vite  

Regleringsnivåerna framgick av dokument om ”Kompletterande mät- och ersättnings-
regler”. I kapitel 6 finns bonus- och vitesnivåerna och de ekonomiska regleringarna för 
varje funktionskrav redovisade i större detalj. Nedan följer ändock en sammanställning 
av de ekonomiska regleringarna. Vid besiktning inför trafiköppning gällde reglerna för 
Bonus och Avdrag följande krav: 

 Nötningsbeständighet, Prall (B 2, A 2 [kr/m2]) 

 Vattenkänslighet, ITSR för bundet bärlager, bindlager och slitlager (B 2 alt 3, A 2 
[kr/m2]) 

 Ojämnhet i längsled, IRI (B 5 alt 10, A 5, 10 alt 20 [kr/m2]) 

 Ojämnhet i längsled vid anslutning till bro, rätskiva 1 m (A 10 alt 20 [kkr]) 

 Verifiering av teknisk livslängd mot beräknad, bärförmågeindex (B 20, A 20 [kr/m2]). 

 

Vid slutbesiktning var fokus flyttad mer mot vägytans tillstånd med regler för bonus och 
avdrag för: 

 Ojämnhet i tvärled, spår (B 5 alt 10, A 5, 10 alt 20 [kr/m2]) 

 Ojämnhet i längsled, IRI (B 5 alt 10, A 5 alt 10 [kr/m2]) 

 Ojämnhet i längsled vid anslutning till bro, rätskiva 1 m (B 15 alt 30, A 15 alt 30 [kkr]) 

 Tvärfall, tvärfallsavvikelse enligt ATB Väg 2000 A10.2.2 (B 2, A 2 alt 5 [kr/m2]) 

 Sprickbildning / krackelering, skadegrad enligt ATB Väg 2000 tabell C4.8-2 och 
svårighetsgrad enligt ”Bära eller brista” (A 4 alt 10 [kr/m2]). 

 
3.4 Beskrivning av upphandlingsförfarandet 

Arbetet med att ta fram förfrågningsunderlaget pågick under ett och halvt års tid och i 
juli 2001 kunde förfrågningsunderlaget distribueras för anbudsräkning. Upphandlingen 
genomfördes som en selektiv upphandling där sex företag bjöds in för att lämna anbud. 

Utvärdering av anbuden gjordes enligt fem kriterier med viktningen inom parantes: 

1. Tekniska lösningar (30 %) 
2. Anbudspriser (30 %) 
3. Organisation (20 %) 
4. Kvalitetssäkring (10 %) 
5. Referensobjekt (10 %). 

 

Kriterierna utvärderades och poängsattes från 1 till 5. De tekniska lösningarna har 
bedömts av Vägverkets experter där underkriterier för funktionella och tekniska 
lösningar, vägbyggnad, konstbyggnader och geoteknik bedömdes. Anbudspriserna 
poängsattes enligt en linjär skala, vilket innebär att det lägsta anbudet fick 5 poäng och 
det högsta 1 poäng. 

Beställaren kunde efter att anbuden granskats, konstatera att funktionsentreprenadens 
omfattning var oklar för anbudsgivarna. Till exempel hanteringen och avgränsningen 
mot anslutande vägar och konstbyggnader. Det begärdes därför förtydliganden från 
anbudsgivarna men deras uppfattningar skiljde sig, vilket medförde att anbudsprocessen 
fick göras om. Till en början fanns ett krav på att en livscykelkostnadsberäkning (LCC) 
skulle utföras men vid den andra processen togs denna process bort. Anbuden vid det 
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andra tillfället visade stor skillnad jämfört med det initiala. Vid det andra tillfället 
bedömdes anbudsgivarna ha specificerat de tekniska lösningarna på avsett vis. 

 
3.5 Anbudsutvärdering 

I tabell 5 redovisas anbudsvärderingarna för varje anbud.  Bedömningarna av de 
tekniska lösningarna varierar. Två av anbuden (1 och 5) ansågs ha hög teknisk standard, 
ett av anbuden hade medelhög (4) och två ansågs vara av lägre kvalité (2 och 3). 
Anbudspriserna korrelerar med de tekniska lösningarna. Anbuden med lägre bedömd 
teknisk lösning hade högst poäng för anbudspriset och tvärtom, de två anbuden med hög 
teknisk lösning hade även de lägsta poängen för anbudspriset. För de övriga kriterierna 
var variationen mellan bedömningarna mindre och i kombination med lägre viktning, 
påverkade de i mindre grad utfallet. 

 

Tabell 5  Bedömningarna av anbuden med värdering från 1 till 5 där 5 är bäst. 

 1 2 3 4 5 

1. Tekniska lösningar (30 %) 4,5 2,2 2,2 3,7 4,6 

2. Anbudspriser (30 %) 2,2 4,7 5,0 3,3 1,0 

3. Organisation (20 %) 4,4 4,1 4,2 4,8 4,1 

4. Kvalitetssäkring (10 %) 4,4 3,0 3,6 4,6 4,4 

5. Referensobjekt (10 %) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Totalviktning (100 %) 3,70 3,59 3,75 3,92 3,32 

 
3.6 Utfall och skrivet kontrakt 

Resultatet av anbudsutvärderingen blev att entreprenör 4 erhöll högst totalviktning och 
vann följaktligen upphandlingen. Det vinnande anbudet låg på 37,5miljoner kronor och 
kan ses som ett medelanbud med en teknisk lösning och anbudspris mellan de övriga. 
Det vinnande anbudet var ca 6 miljoner kronor lägre än det högsta anbudet men var i sin 
tur 4,3 miljoner kronor dyrare än det lägsta. 

Av kontraktets totalsumma svarade funktionsentreprenaddelen för 31 miljoner kronor 
och utförandeentreprenadsdelen för ca 6,5 miljoner. 
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4 Genomförandet 

4.1 Projektering 

Den vinnande entreprenören upphandlade ett konsultföretag som skulle utföra stora 
delar av projekteringen. Projekteringen gjordes därför i ett samarbete mellan entrepre-
nören och konsultföretaget. Entreprenören hade ansvaret för dimensioneringen av vägen 
medan konsultföretaget svarade för att ta fram ritningar för vägsträckan. 

 
4.2 Byggande 

Produktionen startade i april 2002 med byggandet av sektionerna norr om 
Gullbrandstorp som kunde öppnas för trafik i slutet av juni. Under maj och juni började 
produktionen av de södra sektionerna att förberedas. Enligt kontraktet skulle den delen 
ha varit klar den första december men entreprenören fick tidsfristen förlängd med tre 
veckor för att hinna klart. I Larsson, B. & Sandberg, S. (2003) uppges det att produk-
tionen har legat efter den ursprungliga tidsplanen där den främsta orsaken uppgavs vara 
att byggandet av broarna blev försenade. Platschefen har även uttryckt att tidsplanen var 
pressad redan från början. 

Utförandet av produktionen genomfördes i stort sett på liknande vis som en utförande-
entreprenad. Enligt Larsson, B. & Sandberg, S.(2003) var skillnaden i produktionen 
främst att entreprenören utförde fler plattbelastningar än normalt för att säkerställa till-
räcklig bärighet samt att det har lagts ner mer tid på packningsarbete än normalt. 

I projektet ställdes krav på kvalitetssäkring, både administrativ och praktisk. Admini-
strativt upprättades ett kvalitetsprogram med tillhörande kontrollprogram. Under större 
delen av produktionstiden arbetade en anställd heltid med provningsarbeten. Prover och 
kontroller som entreprenören i vanliga fall inte utför är bland annat: ytpacknings-
kontroll, lätt tysk fallvikt och en 30 m lång provsträcka. Entreprenören utförde ett antal 
kontrollmätningar före slutbesiktningen för att undersöka om funktionskraven upp-
fylldes. 

I maj 2003 lades slutligen slitlagret ut, varefter förbesiktningen kunde genomföras. För-
besiktningen blev godkänd vilket medförde att entreprenaden kunde övergå till drift- 
och underhållsfasen. 

 
4.3 Drift och underhåll 

Drift- och underhållsfasen pågick från slutbesiktningens godkännande och sju år framåt 
till slutbesiktningen. Under tiden ansvarade entreprenören för att funktionskraven 
uppfylldes. Mellan förbesiktningen och slutbesiktningen genomfördes tre kontroller, 
dessa gjordes 1, 3 respektive 5 år efter förbesiktningen.  

För drift av vägen fanns en ordinarie driftentreprenör och ansvarsfördelningen mellan 
denna och entreprenören klargjordes efter förbesiktningen (Larsson, B. Sandberg, S. 
2004). Driftentreprenören ansvarade för att sköta det mesta av driften så som 
snöröjningen samt ansvar för akuta fel. Entreprenören ansvarade istället för det som kan 
kunna påverka vägens funktion, som i princip var att underhålla vägbyggnaden för att 
uppfylla de satta funktionskraven.  
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5 Uppföljning av yttre förutsättningar 

5.1 Trafik 

BWIM-mätning gjordes en vecka i juni 2008. Utvärderad B – faktor enligt BWIM – 
systemet blev 0,65. Av den tunga trafiken var ungefär 50 % bussar och många lastbilar 
var 2/3-axliga. Mindre andel stora tunga fordon (>35 ton). 

 
5.2 Klimat 

Objektet ligger i klimatzon 1 enligt ATB Väg. En VVIS-station (VägVäderInfor-
mationsSystem) är belägen i objektets norra ände. Nedan visas yttemperaturen på vägen 
för två vintrar timme för timme. Även glidande medelvärde för tre dygn inkluderas 
(glidande medelvärde ger viss eftersläpning).  

 

 
Figur 4  Yttemperaturer från VViS vid Brotorpet (norra änden av entreprenaden) för 
två vintrar samt tredygns glidande medelvärden.  
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6 Besiktningar under funktionstiden 

Nedan redovisas resultaten från de mätningar som gjorts för kontroll av varje funk-
tionskrav samt utfallet vid besiktningarna gällande kravuppfyllelse och ekonomisk 
reglering. Kapitlet är upplagt så att det sker en genomgång av varje besiktning och 
funktionskrav var för sig. Först redovisas förutsättningarna, inklusive de för ekonomisk 
reglering, för varje funktionskrav och därefter utfallen för mätningarna och de ekono-
miska regleringarna. 

 
6.1 Trafiköppning (förbesiktning) 

Under våren 2003 utfördes de mätningar som krävdes för kontroll av de funktionskrav 
som ställdes inför trafiköppningen 2003. Förbesiktningen föregicks av ett antal 
kontroller för att under arbetets gång säkerställa att arbetet sköttes. Sammantaget 
bedömdes förbesiktningen som godkänd. 

 
6.1.1 Nötningsbeständighet 

Nötningsbeständigheten bestämdes med hjälp av Prallmetoden, där avnött mängd var 
regleringsparameter. Två provplatser slumpades ut, varav ena borrkärnan kom från 
södra delen om Gullbrandstorp och den andra norr om som fick representera respektive 
sträcka. För godkännande ska avnött mängd vara mindre än 36 cm3 och riktvärdet är 
27 cm3. Ekonomisk reglering följde enligt tabell 6. 

 

Tabell 6  Ekonomisk reglering för nötningsbeständighet. 

Bonus Avdrag 

2 kr/m2 2 kr/m2 

< 25 cm3 30–36 cm3 

 

Resultaten från laboratorieproverna visade att den avnötta mängden från den norra delen 
understeg gränsvärdet för bonus, varvid 43 830 kronor betalades ut för hela den norra 
sträckan. För den södra delen låg slitagevärdet precis över gränsvärdet för bonus som 
därmed hamnade inom frizonen och ingen bonus betalades ut för den södra delen. I 
Viman (2011) har Prallmetodens tillförlitlighet undersökts. Beroende på vilket labora-
torium som testen utfördes varierade den bortnötta mängden i stor grad. Det finns därför 
en osäkerhet i kontrollerna av funktionskravet, därmed svårt att dra några slutsatser om 
resultaten. 

 
6.1.2 Vattenkänslighet 

Vattenkänsligheten reglerades enligt ITSR-värdet för bundet bärlager, bindlager och 
slitlager med mätning enligt FAS 446. På samma sätt som för nötningsbeständigheten, 
slumpades två platser ut norr och söder om Gullbrandstorp. Värdet för godkännande av 
bundet bärlager var ITSR >50 % med ett riktvärde på 60 %. Riktvärdet för bindlager 
och slitlager var 75 % och krav för godkännande på >60% respektive >63 %. Den 
ekonomiska regleringen skedde enligt tabell 7. 
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Tabell 7  Ekonomisk reglering för vattenkänsligheten. 

Lager Bonus Avdrag 

 2 kr/m2 3 kr/m2 2 kr/m2 

Bundet bärlager 75 % – 50 55	% 

Eventuellt bindlager 79 % – 60 69	% 

Slitlager 79 85 % 85 % 63 69	% 

 

Laboratorietesterna visade att vattenkänsligheten för sträckan norr om Gullbrandstorp 
gav ett utfall på 65 745 kronor medan utfallet för den södra delen inte gav någon utdel-
ning. 

 
6.1.3 Stabilitet 

Stabilitet undersöktes genom laboratorietest av beläggningens resistens mot permanent 
deformation genom dynamiskt kryptest. Mätningen gjordes enbart i utvärderingssyfte, 
därav ställdes inga krav på godkännande samt ingen ekonomisk reglering. Fem prov-
platser slumpades ut på vardera sidan om Gullbrandstorp. För varje provplats togs två 
borrkärnor för laboratorietest. Riktvärdet för en god stabilitet var en deformation 
25000 strain. 

Testerna visade att stabiliteten klarades med god marginal. 

 
6.1.4 Friktion 

Friktionen mättes enligt VVMB 104 med Saab Friction Tester. Friktionen redovisas 
som medelvärden av 20 m sträckor. Kravet för godkännande är att friktionskoefficienten 
ska överstiga 0,5 för varje mätsträcka. Ingen ekonomisk reglering tillämpades för 
funktionskravet. 

Mätningarna visade att kravet klarades med god marginal. 

 
6.1.5 Homogenitet 

Enbart för utvärdering. 

Eftersom mätmetoden inte har använts i större utsträckning tidigare, så fungerade inte 
metoden för den tunnskiktslösning som valts för detta objekt. En av anledningarna var 
att metoden även mätte underliggande lager. Metoden kan ännu ej anses etablerad (år 
2011).  

 
6.1.6 Ojämnheter i längsled 

Mätning av ojämnheter i längsled gjordes enligt vad som var förskrivet i metodbeskriv-
ning VVMB 111och redovisades som IRI-värden. Mätningen redovisades som medel-
värden för 20 m långa sträckor men regleringen skedde för medelvärdena över 400 m-
sträckor. Riktvärdet var 1,2 mm/m och kravet är godkännande var IRI <1,65 mm/m med 
tilläggskravet att ingen 20 m-sträcka ska ha IRI >2,4 mm/m. Den ekonomiska regle-
ringen skedde enligt tabell 8 som redovisas nedan. 
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Tabell 8  Ekonomisk reglering för ojämnheter i längsled. 

Bonus Avdrag 

5 kr/m2 10 kr/m2 –5 kr/m2 –10 kr/m2 –20 kr/m2 

0,90–1,10 mm/m <0,90 mm/m 1,30–1,40 mm/m 1,40–1,50 mm/m 1,50–1,65 mm/m 

 

I tabell 9 redovisas medelvärden och standardavvikelser av de beräknade IRI-värdena 
för delsträckorna baserat på den uppmätta längsgåendeprofilen. Medelvärdena för 
samtliga delsträckor ligger under de satta kraven för 400 m-sträckorna för att erhålla full 
bonus, som även illustreras i figur 5. 

 

Tabell 9  Medelvärden och standardavvikelser delsträckorna för söder- och norrgående 
körfält. 

    400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 3 900 4 300 4 700 5 100 5 500

Söderg. 

Medel 0,70 0,52 0,55 0,62 0,56 0,52 0,64 0,55 0,52 0,56 0,70

Std. 
avv. 0,36 0,08 0,14 0,22 0,17 0,11 0,22 0,08 0,07 0,13 0,27

Norrg. 

Medel 0,69 0,57 0,54 0,57 0,64 0,59 0,55 0,48 0,48 0,54 0,63

Std. 
avv. 0,36 0,08 0,14 0,22 0,17 0,11 0,22 0,08 0,07 0,13 0,27

 

 
Figur 5  Uppmätta IRI-värden för 400m-delsträckor samt kravvärde och riktvärde. 

 

I figur 6 visas de uppmätta värdena för 20-meterssträckorna tillsammans med 
tilläggskravet att ingen sådan sträcka ska ha IRI >2,4 mm/m. Som synes hade samtliga 
uppmätta sträckor ett IRI-värde lägre än kravet på 1,65 mm/m. Alla kraven blev därför 
uppfyllda samt kraven för full bonus. Därmed utbetalades en bonus på 10 kronor/m2 för 
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hela sträckan. Totalt erhöll entreprenören 408 150 kronor för funktionskravet ”Ojämn-
het i längsled” vid förbesiktningen. 

 

 
Figur 6  Uppmätta IRI-värden för 20 m långa delsträckor samt kravvärdet. 

 
6.1.7 Verifiering av teknisk livslängd mot beräknad 

Mätning av bärighet med fallviktsdeflektometer utfördes 22 maj 2003 (södra delen), 
9 juni 2003 (norra delen), september 2003, 15 juli 2004, 23 september 2006, 2008 och 
29 april 2010. Resultatet har redovisats i form av beräknade bärförmågeindex. Frizonen 
för bonus och vite gick i intervallet bärförmåga 1 plus-minus en enhet räknat i bärför-
mågeindex som medel över 400 meter. Gränsen för bärförmåga 1 kan beräknas ur ekva-
tionen 3,9864 ⋅ 	 , . Antalet standardaxlar under perioden gavs i dimen-
sioneringsförutsättningarna till 3,0 miljoner, vilket ger gränsen BI = 5,25. I figur 7 
nedan framgår att den södra delen uppvisade flera sammanhängande sträckor med 
bärförmåga 2 eller sämre.  
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Figur 7  Beräknade bärförmågeindex från mätningarna år 2003. 

 

Variationen i bärförmågeindex medförde att den ekonomiska regleringen utföll med 
bonus vid två delsträckor norr om Gullbrandstorp medan en delsträcka söder om gav 
vite. Totalt blev det därför bonus motsvarande en delsträcka på 36 000 kronor.  

 
6.2 Kontroller år 2004, 2006 och 2008 

Mellan förbesiktningen och slutbesiktningen utfördes tre kontroller med mätningar. De 
gjordes för att beställaren skulle kunna följa upp tillståndsutvecklingen, kunna reglera 
de innehållna medlen enligt kontraktet samt för att budgetera för eventuella bonusut-
betalningar. De mätningar som utfördes var av ojämnheter i tvärled, ojämnheter i 
längsled, tvärfall och friktion. Nedan redovisas mätningarna från ”Ojämnhet i tvärled”. 

Mätning av spårdjupen utfördes enligt metod VVMB11 med ett mätfordon.  

I tabell 10 redovisas spårdjupen från de tre kontrollbesiktningarna för varje delsträcka. I 
figurerna 8 och 9 visas spårdjupen för de södergående respektive norrgående sträckorna. 
I figurerna redovisas även riktvärdet och den översta gränsen för bonus inför slutbesikt-
ningen. Alla delsträckor ligger under riktvärdet, förutom för den delsträcka som ligger 
längst söderut i södergående körriktning. Den södra delen av objektet är den del som 
visar minst fördelaktig utveckling. Mellan år 2006 och 2008 kan även en viss accelerer-
ande utveckling urskiljas vid de sämsta delsträckorna av objektet i relation till utveck-
lingen mellan 2004 och 2006.  
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Tabell 10  Spårdjupen (mm) för delsträckor för kontrollmätningarna år 2004, 2006 och 
2008. S och N betyder södergående respektive norrgående. 

År 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 3 900 4 300 4 700 5 100 5 500

S 

2004 3,86 3,51 2,91 3,86 3,67 3,48 5,19 5,24 4,80 5,02 5,22

2006 4,08 3,72 3,52 4,29 4,21 4,15 6,56 6,25 5,42 5,31 5,78

2008 4,89 4,51 4,15 5,75 4,74 4,78 7,14 6,87 6,10 7,07 8,17

N 

2004 3,59 3,59 3,59 3,54 2,94 2,88 4,16 4,58 4,13 4,52 4,92

2006 4,03 3,42 3,80 3,98 3,20 3,04 5,42 5,15 4,99 5,11 5,71

2008 4,40 4,17 4,76 4,78 3,65 3,32 5,71 5,93 5,39 6,00 7,08

 

 
Figur 8  Uppmätta spårdjup för delsträckorna i södergående körriktning från 
kontrollerna år 2004, 2006 och 2008. 
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Figur 9  Uppmätta spårdjup för delsträckorna i norrgående körriktning från 
kontrollerna år 2004, 2006 och 2008. 

 
6.2.1 Ojämnhet i längsled 

Uppmätta IRI-värden för söder- och norrgående körriktning för kontrollerna redovisas i 
tabell 11. I figurerna 10 och 11 visas även grafer över värdena samt riktvärde och 
gränsen för att entreprenören ska erhålla bonus vid slutbesiktning. Mätningarna visar att 
vägen är väldigt jämn i relation till de riktvärden som har satts. Undersöks skillnaden 
mellan de två senaste kontrollåren, visades en trolig fördelaktig utveckling till slutbe-
siktningen för samtliga delsträckor. På liknande sätt som för spårbildningen visar de 
södra delarna av objektet en sämre utveckling än delsträckorna norr om Gullbrandstorp. 
Det sker dock från initialt bra värden. 

 

Tabell 11  IRI (mm/m) för delsträckor från mätningar under åren 2004, 2006 och 2008. 

 År 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 3 900 4 300 4 700 5 100 5 500

S 
2004 0,72 0,49 0,60 0,62 0,57 0,53 0,67 0,53 0,53 0,61 0,76 
2006 0,74 0,53 0,65 0,67 0,58 0,55 0,71 0,56 0,60 0,74 0,93 
2008 0,76 0,49 0,65 0,62 0,55 0,54 0,67 0,53 0,61 0,80 0,87 

N 
2004 0,72 0,57 0,59 0,60 0,64 0,60 0,62 0,50 0,54 0,61 0,70 
2006 0,81 0,59 0,68 0,64 0,66 0,61 0,70 0,53 0,59 0,74 0,78 
2008 0,76 0,57 0,69 0,62 0,65 0,60 0,66 0,52 0,59 0,82 0,74 
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Figur 10  IRI-värden i södergående körfält för 400m-delsträckor samt kravvärde och 
riktvärde. 

 

 
Figur 11  IRI-värden i norrgående körfält för 400m-delsträckor samt kravvärde och 
riktvärde. 
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6.3 Slutbesiktning 

6.3.1 Ojämnhet i tvärled 

Mätning skedde enligt mätmetod VVMB 111 med laser-RST. Bonus och vite reglerades 
enligt tabell 12 nedan. 

 

Tabell 12  Ekonomisk reglering av funktionskravet "Ojämnhet i tvärled". 

Bonus Vite 

5 kr/m2 10 kr/m2 –5 kr/m2 –10 kr/m2 –20 kr/m2 

4–6 mm < 4 mm 10–12 mm 12–15 mm 15–17 mm

 

I tabell 13 redovisas de uppmätta spårdjupen vid slutbesiktningen som medelvärden 
inklusive standardavvikelser för båda körriktningarna. Efter sju års trafik har de norra 
delsträckorna medelvärden runt 5 mm. Dessa delsträckor har även små avvikelser 
mellan de 20 m långa mätsträckorna, med uppmätta standardavvikelser mellan 0,41 mm 
och 0,99 mm. 

De södra delarna av objektet uppvisar dock sämre spårdjupsutveckling. Dessa har ett 
medelvärde på 7,6 mm där speciellt de sista delsträckorna har högre medelvärden och 
högre standardavvikelse än de norra delarna. 

 

Tabell 13  Spårdjupens medelvärden och standardavvikelser för delsträckorna. 

    400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 3 900 4 300 4 700 5 100 5 500

S 
Medel 5,04 4,56 4,22 5,91 5,13 5,61 7,88 7,52 6,93 7,35 8,50 

Std.avv. 0,63 0,77 0,99 0,90 0,64 0,41 0,71 0,51 0,42 1,37 0,84 

N 
Medel 4,67 4,39 5,24 4,95 3,67 3,49 6,36 6,19 5,17 6,00 7,51 

Std.avv. 0,63 0,64 1,07 0,62 0,87 0,27 0,69 0,73 0,49 0,86 0,87 

 

I figur 12 nedan visas delsträckornas spårdjupsmedelvärden samt övre och undre 
gränser för att erhålla bonus respektive betala vite. I de norra delarna har samtliga upp-
mätta delsträckor ett spårdjup som ligger under gränsen för att erhålla bonus. I den 
södra delen av objektet hamnade däremot alla de uppmätta spårdjupen inom frizonen, 
förutom för delsträckan 4 300–4 700 m som entreprenören erhöll bonus för. 

Med hänsyn till den ekonomiska regleringen i tabell 11 erhöll entreprenören 
135 000 kronor. Maximalt kunde entreprenören erhålla 396 000 kronor för aktuellt 
funktionskrav, utfallet gav därmed ett belopp som var ca 34 % av vad som var möjligt. 
Andelen för den norra delen var ca 60 % medan beloppet vid den södra delen endast 
nådde upp till ca 10 % av det maximala. 
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Figur 12  Spårdjup för delsträckorna och gränser för den ekonomiska regleringen. 

 
6.3.2 Ojämnhet i längsled 

Mätning av ojämnhet i längsled utfördes enligt metodbeskrivning VVMB 111 som vid 
den tidigare förbesiktning. Den ekonomiska regleringen följer dock enligt tabell 14 
nedan. Dessutom fanns även här ett tilläggskrav på att ingen 20 m sträcka ska ha 
IRI >4 mm/m. 

 

Tabell 14  Ekonomisk reglering för ojämnheter i längsled vid slutbesiktning. 

Bonus Vite 

5 kr/m2 10 kr/m2 –5 kr/m2 –10 kr/m2 

1,20–1,40 mm/m <1,20 mm/m 1,80–2,00 mm/m 2,00–2,20 mm/m

 

I tabell 15 redovisas de uppmätta värdena för ojämnheterna i längsled. Liknande 
mönster kan urskiljas som vid spårbildningen, nämligen att de södra delarna av objektet 
generellt visar sämre värden än de norra delsträckorna. Emellertid är den norra delen 
väldigt jämn i relation till det riktvärde på 1,60 mm/m som satts i OTBfe. Jämförs även 
den delsträcka som har maximalt IRI, ligger även det under riktvärde på 5 % signi-
fikansnivå. 

 

Tabell 15  Medelvärden och standardavvikelser för uppmätta IRI-värden. 

    400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 3 900 4 300 4 700 5 100 5 500

S 
Medel 0,79 0,52 0,74 0,69 0,57 0,60 0,80 0,56 0,65 0,92 1,07 

Std.avv. 0,62 0,10 0,29 0,26 0,19 0,14 0,43 0,13 0,15 0,29 0,61 

N 
Medel 0,82 0,57 0,78 0,65 0,67 0,63 0,70 0,58 0,61 0,96 0,79 

Std.avv. 0,55 0,14 0,30 0,16 0,14 0,12 0,27 0,12 0,27 0,49 0,34 
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Undersöks utfallet för bonus och vite för i figur 13, har samtliga delsträckor ett IRI-
medelvärde under gränsen för att erhålla bonus. I figur 14 visas även en graf över 
samtliga uppmätta 20 m-sträckor. Ingen sådan sträcka överskrider tilläggskravet på IRI 
<4 mm/m. Därmed erhöll entreprenören det maximala bonusbeloppet på 396 000 kronor 
för hela objektet. 

 

 
Figur 13  Uppmätta IRI-värden för delsträckor samt gränser för bonus och vite. 

 

 
Figur 14  Uppmätta IRI-värden (mm/m) för varje 20 m-delsträcka för både söder- och 
norrgående riktning. 

 
6.3.3 Ojämnhet i längsled vid anslutning till bro 

Totalt ingick tre broar i entreprenaden. Till varje bro ställdes det krav på båda broan-
slutningarna samt båda körfälten. Sammanlagt reglerades ojämnheter vid tolv prov-
platser. Funktionskravet reglerades ekonomiskt enligt tabell 16. 
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Tabell 16  Reglering av bonus/vite för ojämnheter i längsled vid broar. 

Bonus Vite 

15 000 kr 30 000 kr –15 000 kr –30 000 kr 

6–8 mm <6 mm 10–13 mm 13–16 mm

x/z > 40 x/z > 100 x/z > 5  

 

Samtliga provplatser klarade det högsta kravet med högsta höjd under 6 mm och kvoten 
x/z >100. Därmed utföll högsta bonus för samtliga provplatser och följaktligen en total 
bonus på 30	000 ⋅ 12 360	000	 . 

 
6.3.4 Tvärfall 

Mätningen av tvärfallen hade vid slutbesiktningen inte utförts enligt vad som var 
föreskrivet. Vid besiktningsmötet kom entreprenören och beställaren överens om att 
ingen bonus eller vite skulle utfalla för funktionskravet. Det var på grund av att 
kostnaden för att göra om mätningarna ansågs vara hög samt att inga brister kunde 
observeras vid okulär besiktning. 

 
6.3.5 Sprickbildning/krackelering 

Utvärdering av sprickbildningen skedde genom okular besiktning. Den ekonomiska 
regleringen följde enligt tabell 17. 

 

Tabell 17  Reglering av bonus/vite för ojämnheter i längsled vid broar.  

Vite 

4 kr/m2 10 kr/m2 

Skadegrad 2 Skadegrad 3 

 

Besiktningsprotokollen för södergående och norrgående körriktning redovisas i tabell 
18 respektive 19. De områden som anmärkningarna gäller, är utmärkta med en start- 
och slutposition enligt beteckningen X/YYY. Där X betyder antalet kilometer från 
entreprenadens start i norr och YYY anger antalet meter in på kilometern. I figur 15 
visas även ett foto från slutbesiktningstillfället av en spricka i det högra spåret som har 
lagats av entreprenören. 

De beteckningarna som används i tabellen betyder följande:  

V = Vänster 

H = Höger 

M = Mitt 

VB = Hela vägbanan 

S = Sidoområde 
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Tabell 18  Besiktningsprotokoll av sprickor i södergående riktning. 

Start Slut L Läge Anmärkning/Kommentar 

0/000   M WGS 84: 56.7239, 12.7044 

0/005 0/010 5 H Spricka 

0/144 0/144 0 VB Spricka i broskarv 

3/657 3/720  H Spricka i hjulspår, ev. osprucket vid 3/679 
190 cm mellan spricka och spricka i H och V hjulspår 
130 cm mellan H spricka och asfaltkant 

3/657 3/720  V Bitvis tendens till spricka 

3/750 3/760 10 H Mikrosprickor 

3/782 3/792 10 H, V Sprickor 

3/880  10 V Mikrosprickor i hjulspår 

3/889 3/892 3 H Mikrosprickor i hjulspår 

4/663  5 H Spricka 

5/050 5/080 30 H Mikrosprickor som utvecklats till spricka vid bro 

5/128 2/131 3 H Lagad spricka 

5/150 5/155 5 H Lagad spricka 

5/265   V,H Begynnande spricka 

5/280 5/490  H Lagad spricka. Ej hela vägen. Tendenser till spricka 
nästan hela vägen. 

5/400   H Krackelering, ca 1 m2 

 

Tabell 19  Besiktningsprotokoll av sprickor i norrgående riktning. 

Start Slut L Läge Anmärkning/Kommentar 

5/525 5/322  H Lagad spricka. Mikrosprickor fortsätter på stor del av 
delsträcka 2 

2/047    Viss separation och mikrosprickor. 190 cm mellan 
sprickor och 135 cm mellan H spricka och asfaltkant 

1/810 1/815 5 H Spricka 

1/720   H Antydan till sprickor? 

1/040    Mikrosprickor 

0/920    Mikrosprickor 

0/805 0/795   Mikrosprickor 

0/700 0/680   Mikrosprickor 

 

Utfallet efter överenskommelse mellan entreprenör och beställare blev att entreprenören 
skulle betala ett vite på 178 000 kronor till beställaren. 
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Figur 15  Bild som visar en lagad längsgående spricka i höger spår.  
 

6.3.6 Friktion 

Friktionen reglerades endast med godkännande. För godkännande ska friktionskoeffi-
cienten överstiga 0,5 med mätningar om 20 m. I tabell 20 redovisas de uppmätta 
friktionsvärde uppdelat på körriktning och sida om Gullbrandstorp. Friktionskoeffi-
cienten överstiger kravet med god marginal i samtliga fall med beaktandet att samtliga 
delsträckor har mycket låg standardavvikelse. 
 

Tabell 20  Uppmätta friktionskoefficienter under 2010. 

 Friktionskoefficient ( ) 

Sträcka Medelvärde Standardavvikelse 

Norr om Gullbrandstorp, södergående 0,64 0,02 

Söder om Gullbrandstorp, södergående 0,65 0,03 

Norr om Gullbrandstorp, norrgående 0,69 0,02 

Söder om Gullbrandstorp, norrgående 0,69 0,02 

 
6.3.7 Stensläpp 

Stensläpp kontrollerades med krav för godkännande. Om stensläpp observerades på 
vägytan skulle entreprenören och beställaren bedöma skadans omfattning och hur den 
påverkade livslängden. Om enighet om omfattning saknades skulle omfattning be-
stämmas enligt EN 13036-1 med en skillnad över ytan om max 20 % för MTD. 

Stensläpp ansågs uppfylla kravet för godkännande. 

 
6.3.8 Verifiering av teknisk livslängd mot beräknad 

Utvärderingen gjordes på samma sätt som vid förbesiktningen men ingen reglering mot 
krav gjordes. Det kan konstateras att bärförmågeindex år 2003 (medel 6,0 i september) 
och 2010 (medel 6,2 i april) är lika men att 2008 (medel 5,2) uppvisar signifikant lägre 
bärförmågeindex. Det är oklart när på året mätningarna 2008 gjordes och hur de yttre 
faktorerna var beskaffade som kan förklara denna skillnad.  Skillnaden gäller hela 
sträckan och är jämnt fördelad. 
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7 Analys av tillståndsutveckling 

7.1 Ojämnhet i tvärled (spårbildning) 

Funktionskravet ”Ojämnhet i tvärled” utföll vid slutbesiktningen med en bonus på 
135 000 kronor för entreprenören. Utfallet blev ca 35 % av det maximalt möjliga 
beloppet. Visserligen kunde entreprenören i värsta fall behöva betala ett vite på 
792 000 kronor men antagligen fanns en viss besvikelse från entreprenören att utfallet 
inte blev högre. Vid besiktningen av kraven på ingående lager vid trafiköppningen hade 
konstruktionen bra värden för stabiliteten och nötningsbeständigheten. En av mättek-
nikerna uttryckte följande ”något som entreprenören medvetet har satsat på, för att vid 
de senare besiktningarna kunna få en bonus för goda resultat på funktionskravet 
spårbildning” (Larsson, B. & Sandberg, S., 2004) i samband med besiktningen 
angående de två föregående laboratorietesterna. Nedan följer en utvärdering av 
tillståndutvecklingen för spårbildningen. 

I tabell 21 redovisas medelvärden, standardavvikelser samt olika percentilnivåer för 
hela sträckan för de båda körriktningarna. Efter den initiala spårbildningen från 
trafiköppning till ett år efter, visar spårbildningen en viss avtagande takt. Detta påvisas i 
figur 16 som visar spårdjupen för mättillfällena för medelvärden för hela objektet. 

 

Tabell 21   Läges- och spridningsmått för ojämnheter i tvärled baserat på uppmätta 
20 m-sträckor. 

    Percentil 

 År efter öppning Medel Std.avv. 75 % 90 % 95 % 99 % 

S
ö

d
er

g
åe

n
d

e 

0 3,10 0,68 3,50 4,10 4,30 4,75 

1 4,26 1,02 5,10 5,50 5,80 6,82 

3 4,87 1,19 5,80 6,60 6,70 7,30 

5 5,85 1,47 6,90 7,80 8,37 9,27 

7 6,30 1,65 7,50 8,54 9,00 9,85 

N
o

rr
g

åe
n

d
e 

0 2,30 0,62 2,8 3,1 3,2 3,574

1 3,87 0,82 4,4 5,1 5,4 5,6 

3 4,36 1,10 5,1 5,9 6,07 6,75 

5 5,05 1,30 5,8 7 7,4 7,9 

7 5,29 1,43 6,35 7,24 8,04 8,55 
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Figur 16  Medelvärden för hela objektet som visar utvecklingen av spårdjupet med 
tiden. 

 

Intressant att notera i figur 16 är skillnaden mellan den södergående och norrgående 
körriktningen. Vid samtliga mätningar har det södergående körfältet en högre spårbild-
ning än det norrgående. Relativt är skillnaden störst vid år noll där södergående har ca 
35 % djupare spårbildning.  

Undersöks spridningsmåtten för spårdjupen finns en viss trend att variationen ökar med 
tiden eftersom variationskoefficienten ökar (från 22 %–27 %). I figur 17 kan anledning 
noteras genom att det finns en signifikant skillnad mellan sträckorna norr och söder om 
Gullbrandstorp. Den generellt djupare spårbildning skulle delvis kunna förklaras av det 
högre trafikflöde som återfinns på den södra delen. Baserat på medelvärden av trafik-
flödena för norra och södra delen, har den södra delen ca 35 % högre ÅDT. Jämförs det 
med medelspårbildningen för respektive sträcka på 45 %, kan det vara orsaken till en 
viss del av den djupare spårbildningen. Den resterande orsaken skulle kunna vara på 
grund av de två 400 m-sträckor längst söderut av entreprenaden har sämre värden än 
alla andra delsträckor. Längst söderut av entreprenaden finns även ett vägskäl med 
körfältsbredd på 3,5 m mellan målningslinjer, vilket kan medföra en ökad kanalisering 
av trafiken. För delsträckorna söder om Gullbrandstorp erhöll entreprenören totalt 
endast 18 000 kronor vid slutbesiktningen. 
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Figur 17  Utvecklingen av spårdjupen för medelvärdet mellan södergående och 
norrgående körfält. 

 

De två delsträckor som ligger längst söderut har högre medelvärde för spårdjupet men 
uppvisar också större variationer. I figur 18 visas spårdjupen tillsammans med bär-
förmågeindex och ojämnheter i längsled. Vid ca 4/500 till ca 5/500 är utvecklingen av 
spårdjupen sämre än andra delar och har även stora variationer. Det finns ett tydligt 
samband mellan minskat bärförmågeindex och ökad spårbildning. I kapitel 1.3.3 
beskrevs de geotekniska förhållandena som råder inom vägområdet. I de södra delarna 
av entreprenaden fanns delsträckor med kohesionsjordar med sämre dräneringsförmåga. 
Dessa sammanfaller med de delar som har lägre bärförmågeindex i figur 18. 

 

 
Figur 18  Bärförmågeindex, spårdjup och IRI för 20 m-sträckor i det södergående 
körfältet. 
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Figur 19  Vattensamling i vägkant i entreprenadens södra del. 

 

Spårdjupen vid mätningen efter 7 år är fortfarande låg, därmed finns inget behov av 
beläggningsåtgärd vid tillfället. För att göra en prognos av spårdjupsutvecklingen 
användes kurvanpassning till mätpunkterna för varje delsträcka. Modellfunktionen som 
användes för extrapolation var ⋅  enligt Göransson, N-G. (2007). Till funk-
tionen skattades de parametervärden för	  och  som minimerade kvadratavståndet 
mellan skattad funktion och datapunkter. I figur 20 visas funktionerna av spårdjupen för 
varje delsträcka (medelvärde av körsträckor) för 20 år framåt. Enligt prognosen kommer 
spårdjupsutvecklingen fortsättningsvis att vara fördelaktig, även på de sämre del-
sträckorna i södra delen. Denna typ av prognos ska dock tolkas med försiktighet 
eftersom det stabila tillståndet i princip alltid efterföljs av ett instabilare tillstånd. Det 
kan exempelvis bero på att sprickbildning uppkommer som får spårdjupsutvecklingen 
att accelerera. 
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Figur 20  Prognostisering av spårdjupen för varje delsträcka inklusive determinations-
koefficienterna. 

 
7.2 Ojämnheter i längsled 

För funktionskravet ojämnheter i längsled erhöll entreprenören full bonus både vid för-
besiktningen och vid slutbesiktningen. Det är ett av funktionskraven som entreprenören 
uppenbarligen har satsat på för att kunna erhålla bonus.  I en intervju med en arbetschef 
hos entreprenören i Larsson, B. & Sandberg, S. (2004) uttrycktes ”Nu har vi ju som jag 
har nämnt tidigare lagt ganska mycket energi på packningsarbetet för att få upp så 
mycket bärighet som möjligt på vägen. I och med att det är en del i bonusen”.  

I tabell 22 redovisas statistiska mått för samtliga mätningar och körriktningar. Under-
söks utvecklingen av medelvärdet för hela objekt med linjär regressionsanalys, visar det 
en ökning med ca 2 % per år. Med ett initialt lågt värde är medelvärdet betydligt lägre 
än riktvärdet på 1,65 mm/m vid slutbesiktning. Undersöks spridningsmåtten kan det 
dock urskiljas att andra delar har sämre utveckling än andra. Vid mätningen för slutbe-
siktningen har variationskoefficienten växt från ca 34 % år 0 till ca 53 %. Undersöks 
den 90:e percentilen vid sju år efter trafiköppningen, har ca 90 % av sträckorna ett IRI-
värde under 1 mm/m. 
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Tabell 22  Läges- och spridningsmått för ojämnheter i längsled baserat på uppmätta 
20 m-sträckor. 

    Percentil 

 År efter öppning Medel Std.avv. 75 % 90 % 95 % 99 %

S
ö

d
er

g
åe

n
d

e 

0 0,59 0,20 0,60 0,80 1,00 1,40 

1 0,60 0,24 0,65 0,90 1,10 1,50 

3 0,66 0,30 0,70 0,90 1,17 1,80 

5 0,64 0,29 0,70 0,95 1,18 1,90 

7 0,72 0,38 0,80 1,04 1,40 2,35 

N
o

rr
g

åe
n

d
e 

0 0,57 0,20 0,60 0,74 0,80 1,65 

1 0,61 0,21 0,65 0,80 0,97 1,40 

3 0,66 0,25 0,70 0,90 1,10 1,73 

5 0,66 0,29 0,70 0,90 1,27 1,98 

7 0,70 0,32 0,80 1,00 1,27 2,08 

 

Trots en viss variation, så har även de sämre sträckorna en bra jämnhet. Det kan konsta-
teras om effektsambanden undersöks i Vägverket (2008). Undersöks sambanden för IRI 
mot reshastigheten och fordonsslitaget (funktionstid, värdeminskning, reservdelar) ger 
sambanden ingen extra nytta när IRI <3 mm/m. Däckslitage och bränsleförbrukning är 
de effekter som påverkas av IRI <3 mm/m på grund av linjära samband. För att beräkna 
bränsleförbrukningen användes VETO-modellen (Hammarström, U., 1989). Det som är 
intressant är skillnaden i bränsleförbrukning mellan de riktvärden som satts och utfallet. 
Indataparametrar till VETO-modellen är IRI och MPD. Riktvärdet för IRI baserades på 
interpolation av riktvärdet för för- och slutbesiktningen. Eftersom inga krav ställdes på 
makrotextur, hölls MPD konstant mellan utfall och riktvärde vid beräkningarna. Resul-
taten från beräkningarna visade att bränsleförbrukningen minskar med ca 106 000 liter 
under kontraktstiden. I relation till den absoluta förbrukningen, innebär det en minsk-
ning med ca 1,5 %. Däckslitaget beräknas öka förbrukning av däck med ca 70 person-
bilsdäck och 4 lastbilsdäck. 

Ojämnheter i längsled förändras på grund av sättningar i undergrund och deformationer 
av svaga konstruktioner. I TK Väg (2008) anges den dimensionerande tekniska livs-
längden för överbyggnaden till 40 år. Att dra slutsatser efter en funktionstid på 7 år kan 
därför vara missvisande. I Karlsson (2011) anges det att utvecklingen av sättningar ofta 
kan approximeras som konstant över korta tidsförlopp. Linjär extrapolation kan därför 
utnyttjas för att göra en enkel form av skattning av vägkonstruktionens framtida till-
stånd.  

I figur 21 nedan redovisas en linjär regressionsanalys för utvecklingen under överbygg-
nadens tekniska livslängd på 40 år. Ska man tro på prognosen kommer utvecklingen 
även vara tillfredställande i framtiden. Det är egentligen endast sträckan 5/100 efter år 
30 som ojämnheternas medelvärde överskrider gränsen på 2 mm/m där ojämnheterna 
sägs börja bli obehagliga för personbilar. Emellertid samverkar olika nedbrytningstyper, 
där exempelvis sprickbildning i spåren medför att mer vatten infiltrerar till vägkonstruk-
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tionen som kan sänka dess bärighet. Det är därför inte realistiskt att dra slutsatser så 
långt fram i tiden med denna förenklade typ av prognos. Det kan dock konstateras att 
vägen är väldigt jämn, vilket troligen inte kommer att medföra några högre kostnader 
vare sig för beställaren eller trafikanterna inom en snar framtid. 

 

 
Figur 21  Uppskattning av tillståndsutvecklingen av IRI under överbyggnadens tekniska 
livslängd. 

 
7.3 Tvärfall 

Vid slutbesiktningen skedde ingen utbetalning av bonus/vite på grund av missförstånd 
vid mätning. Beställaren kom dock överens med entreprenören att tvärfallen var god-
kända med hänsyn till projekterade. I figur 22 visas utvecklingen av tvärfallen från 
förbesiktningen till slutbesiktningen. Jämförs tvärfallen mellan åren okulärt, kan 
generellt endast mindre förändringar observeras. Medelavvikelsen mellan åren för 
södergående och norrgående körriktning är 0,18 procentenheter respektive 0,24 procent-
enheter. 

Det bör noteras att kravet avser tvärfallsavvikelse, vilket betyder avvikelse från det 
projekterade tvärfallet, något som inte varit enkelt att ta del av i utvärderingen. Det 
viktiga är dock att avvattningen och kördynamiken fungerar tillfredsställande. Några 
sådana bedömningar kan svårligen göras på tillgänglig data över 20 meter.  
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Figur 22  Uppmätta tvärfall under 2003 och 2010. 

 
7.4 Sprickbildning/krackelering 

Utfallet för sprickbildning blev att entreprenören var tvungen att betala ett vite på 
178 000 kronor. I jämförelse med övriga funktionskrav, var sprickbildningen det ända 
som resulterade i vite. Enligt besiktningsprotokollet finns majoriteten av de mer om-
fattande sprickorna i den södra delen av entreprenaden. Även i detta fall sammanfaller 
sprickbildningen med de delsträckor som har sämre bärighet på grund av undergrunden. 
Dessutom är det framförallt i det södergående körfältet som sprickorna återfinns. Vid 
utvärderingen av spårbildningen ovan i rapporten, visade det södergående körfältet en 
snabbare utveckling av spårdjupen, vilket kan vara anledningen till att det även har 
uppkommit mer sprickbildning.  

 
7.5 Friktion 

Mätningar finns från 2006, 2008 och 2010, utförda enligt metodbeskrivning VVMB 
104:1990 för våtfriktion. Mätningarna gjordes av VTI med SAAB Friction tester med 
däck Trelleborg 4.00-8, 140 kPa, vattenfilm 0.5 mm och 70 km/h.  

Det kan vara värt att notera att moderfordonet byttes till 2008 års mätning. En förmod-
ligen än viktigare källa till skillnader i mätningarna var när på året mätningarna gjordes, 
eftersom dubbdäck ruggar upp mikrotexturen och motverkar polering som sker under 
sommarhalvåret. Tidpunkterna för mätningarna var: 

 2006 – 5 oktober 
 2007 – 8 juli 
 2008 – 18 maj 
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Figur 23  Uppmätta friktionskoefficienter vid år 2006,2008 och 2010. 

 
7.6 Stensläpp och MPD 

I Trafikverkets Effektkatalog för drift och underhåll anges ett typiskt MPD-värde för 
ABS16/TSK16 vara 1,4 mm, för ABS11/TSK11 vara 1,0 mm och med antagandet att 
stenstorleken påverkar värdet linjärt, ger interpolation att ABS14/TSK14 har ett 
karaktäristiskt värde på ca 1,25 mm. Uppmätta MPD-värden för södergående och 
norrgående körfält redovisas i figur 24 respektive 25. Inga trender mellan åren kan 
observeras. I de södra delarna av objektet kan det dock observeras att MPD är lägre än 
exempelvis sträckan norr om Gullbrandstorp. 
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Figur 24  MPD för objektets södergående körfält från mätningar utförda 2006, 2008 
respektive 2010. 

 

 
Figur 25  MPD för objektets norrgående körfält från mätningar utförda 2006, 2008 
respektive 2010. 

 
7.7 Strukturell styrka 

Inget krav har ställts på strukturell styrka. Egentligen formulerades kravet som krav på 
teknisk livslängd men följdes senare upp genom redovisning av bärförmågeindex. 

Nedan återfinns statistik för samtliga sträckor. Nivån på bärförmågeindex indikerar att 
bärigheten varken är bra eller riktigt dålig. Det kan således föreligga risk för dålig 
bärighet givet dessa mätvärden.  
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Tabell 23  Bärförmågeindex för hela sträckan i medel och percentiler. 

Bärförmågeindex Jun -03 Sep -03 2004 2008 2010 

Medel 5,5 6,0 6,6 5,2 6,2 

Percentil 1 % 4,0 4,6 4,8 3,6 3,8 

Percentil 5 % 4,4 4,8 5,2 4,0 4,3 

Percentil 10 % 4,5 4,9 5,3 4,2 4,6 

Percentil 25 % 4,8 5,4 6,0 4,8 5,2 

 

I bilagan framgår det att områden med låga bärförmågeindex, i södra änden av entrep-
renaden (längdmätning över 5/000) samt vid 0/960, så sammanfaller dessa med både 
spår och ojämnheter. Besiktningen efter sju år visade också på ökad mängd sprickor i 
dessa områden. Detta ger naturligtvis stöd åt användningen av fallviktsdata för verifie-
ring men även andra aspekter bör beaktas såsom precisionen i mätningarna, risken att 
drabbas av dåliga mätvärden pga. klimatet vid mättillfället, möjligheten att förbättra 
mätvärden utan att nämnvärt bidra till ökad bärighet, diskriminering av andra konstruk-
tionstyper än GBÖ, mm. 

 

 
Figur 26  Uppmätta bärförmågeindex (BI) för vägsträckan utfört år 2010. 
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8 Uppföljning av projektets ekonomi 

8.1 Kontrakts- och anbudskostnader 

Vid utvärderingar av ett vägprojekts kontraktskostnader är det alltid problematiskt att 
dra slutsatser genom jämförelse med andra projekt. Det på grund av att exempelvis olika 
projekt har skilda förutsättningar, utformningar, risker och åtaganden. Dessutom är det 
svårt att få fram data om lämpliga jämförelseprojekt.  

I Larsson, B. & Sandberg, S. (2004) gjordes ändå ett försök med att jämföra objektets 
investeringskostnader med kostnaderna för andra projekt i västra Sverige. Vid studien 
togs anbudskostnader fram från Vägverkets kalkyldatabas. Det bör påpekas att kostna-
derna för tillägsarbeten och projektering ger ett väsentligt tillskott till totalkostnaden. 
Eftersom projekteten var av olika karaktär exkluderades kostnader för konstbyggnader, 
rörbroar och grundförstärkningar. I studien beräknades den justerade kostnaden för väg 
610 till ca 750 kr/m2. Detta blev högre än både medelvärdet (~700 kr/m2) och medianen 
(~600 kr/m2). I figur 27 visas kostnaderna för samtliga projekt. Från fördelningskurvan 
syns det dock att projektet inte blev anmärkningsvärt dyrt. Eftersom det är en funktions-
entreprenad tillkommer även extra kostnader för entreprenören som vanligen inte finns 
med i utförandeentreprenader och som räknas in i anbudet. Eftersom entreprenörerna 
står för detaljprojektering och dimensionering har funktionsentreprenader högre anbuds-
kostnader. Entreprenören stod även för kostnaden att utföra mätningarna för besikt-
ningarna och kontrollerna. 

 

 
Figur 27  Fördelningskurva över kvadratmeterkostnaderna för sjutton projekt i västra 
Sverige. Staplarna anger antal projekt som hade en kostnad under det aktuella värdet. 

 

I Larsson, B., & Sandberg, S. (2003) redovisas intervjuer med anbudsgivarna. Vid 
intervjuerna uppgav flera av anbudsgivarna att de inte sänkte anbudspriset baserat på 
vad de uppskattade att erhålla i bonus. En av anbudsangivarna uttryckte att det fanns 
alldeles för stora risker i det. Om detta var fallet för samtliga anbudsgivare och därmed 
också anbudsvinnaren, betyder det att utbetalningarna av bonus kan ses en extrakostnad 
för projektet. 
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Kritik som har förts fram om funktionsentreprenader är att kostnaderna för entreprenö-
rerna att ta fram anbud är högre än för den traditionella utförandeentreprenaden. Det på 
grund av det mer komplicerade förfrågningsunderlaget, behov av dimensionering av 
vägkonstruktionen, uppskattning av att erhålla bonus/vite samt mindre erfarenhet av 
denna typ av kontrakt. Speciellt kan det vara problematiskt för de förlorande anbuds-
givarna och för mindre entreprenörer. Kostnaderna för att ta fram varierar mellan 
entreprenörerna. I intervjuerna uppgav en av anbudsgivarna att kostnaderna blev ca 
150 000–200 000 kronor. En annan anbudsgivare trodde att det blev ca 5–10 gånger så 
dyrt jämfört med en utförandeentreprenad och uppskattade att totala kostnaden för 
anbudet blev ca 500 000 kronor.  

 
8.2 Tilläggsarbeten 

Kostnaden för tilläggsarbeten för funktionsentreprenaddelen var 700 000 kronor. Detta 
var ca 2 % av anbudspriset, vilket anges vara lägre än vad som är brukligt vid utföran-
deentreprenader (Larsson, B. & Sandberg, S., 2003). Å andra sidan blev tilläggskost-
naderna för utförandedelen ca 3 000 000 kronor, vilket blev ca 50 % av kontrakts-
summan och anses vara ovanligt mycket. En orsak uppges i Larsson, B. & Sandberg, S. 
(2003) vara att bygghandlingarna inte kunde göras lika omfattande som brukligt på 
grund av att det var beroende av entreprenörens val av tekniska lösningar inom funk-
tionsentreprenaden. Dessutom tillkom extrabeställningar som inte fanns med i förfråg-
ningsunderlaget. Det bör poängteras att denna typ av osäkerheter och olyckliga avgräns-
ningar bör undvikas i totalentreprenader.  

De tilläggsarbeten som utfördes vid funktionsentreprenaddelen var ersättning för att 
avlägsna berg som inte fanns med i förfrågningsunderlaget samt ersättning för val av 
vägräcke med högre ”estetiska kvalitéer” än vad som var föreskrivet. 

 
8.3 Bonus och viten 

För de funktionskrav som även reglerades ekonomiskt, redovisas utfallen i tabell 24. 
Utfallet i samband med trafiköppning har tidigare beskrivits av Said (2009). I tabellen 
finns även en uppskattning av maximal möjlig bonus samt procentuellt utfall i relation 
till det maximala. För de funktionskrav där utfallen var bra, utmärker sig "Ojämnheter i 
längsled" och "Ojämnheter vid anslutning till bro" med 100 % av det maximalt möjliga. 
Å andra sidan visade "Bärighet" endast en uppfyllelse på ca 5 %. Funktionskravet 
”Sprickbildning” medförde dessutom vite för entreprenören på 45 % av det maximala. 
Totalt gav utfallen ca 49 % av det maximalt möjliga. Detta medförde en extra kostnad 
för beställaren på ca 1 266 725 kronor jämfört anbudssumman. 
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Tabell 24  Utfall för ekonomisk reglering av funktionskrav. 

 Max bonus Min vite Utfall ~% 
In

g
åe

n
d

e 
la

g
er

 Nötningsbeständighet 79 200 -79 200 43 830 55 

Vattenkänslighet 140 400 -93 600 65 745 47 

Totalt ingående 219 600 -172 800 109 575 50 

F
u

n
kt

io
n

sk
ra

v 

Ojämnheter i längsled 804 150 -1 206 000 804 150 100 

Ojämnheter i tvärled 396 000 -792 000 135 000 34 
Ojämnheter vid anslutning till 
bro 

360 000 -624 000 360 000 100 

Bärighet 792 000 -792 000 36 000 5 

Sprickbildning – -396 000 -178 000 -45 

Totalt funktionskrav 2 352 150 -3 810 000 1 157 150 49 
 

Totalt 2 571 750 -3 982 800 1 266 725 49 

 
8.4 Trafikantkostnader 

Vid analysen av tillståndsutvecklingen för IRI gav en enkel kalkyl av bränslebe-
sparingen, jämfört med riktvärdet , en besparing på ca 106 000 liter mellan år 2003 och 
2010. Under funktionstiden skulle därmed trafikanterna ha sparat ca 590	000	  i 
prisnivå 2006 baserat på Vägverkets samhällsekonomiska kalkylvärden och 2010 som 
diskonteringsår. Enligt liknande beräkningar för däckslitage blir besparingen ca 
85	000	 . För de övriga fordonseffekterna ger inte IRI <3 mm/m, till exempel 
restid, fordonsslitage och värdeminskning, någon betydande nytta jämfört med rikt-
värdet enligt Vägverket (2008). Baserat på de effektsamband som finns att tillgå medför 
den extra jämnheten åtminstone en besparing på 670	000	  under kontraktstiden. 
Det bör dock påpekas att denna typ av samband är behäftade med osäkerheter men att 
de ger en fingervisning om nivån på de sparade beloppen.  

De underhållsåtgärder som utfördes under kontraktstiden var åtgärder av sprickor vid 
vissa delsträckor enligt överenskommelse mellan beställare och utförare. Lagningarna 
gjordes genom försegling av sprickorna och störningarna i trafiken borde ha varit be-
gränsade. Samtidigt är tillståndutvecklingen sådan att större åtgärder troligen inte blir 
nödvändiga tidigare än vad som är normalt för vägkonstruktionen, därmed inget extra 
behov av omfattande åtgärder med medföljande trafikstörningar.  

I totalentreprenader efter den aktuella har det förekommit uttryckta begränsningar eller 
påföljder för underhållets inverkan på trafikanter. Ett exempel på begränsingar har varit 
fri avstängningstid för underhåll och viten vid överskridande av dessa tider. Ett annat 
exempel är ”Lane rental” där entreprenören betalat avgifter för tiden och påverkan på 
avstängda körfält i samband med underhåll.  

 
8.5 Transaktionskostnader 

Ytterligare en kostnadsaspekt som är viktig att beakta vid en uppföljning av denna typ 
av kontrakt, är de transaktionskostnader som är kopplade till projektet. Transaktions-
kostnaden kan delas upp i delkostnaderna kontakt-, kontrakts- och kontrollkostnader 
(Hultkrantz, L. & Nilsson, J.E., 2004), varav främst de två sistnämnda är av intresse att 
utvärdera i detta fall. Kontraktskostnaden för beställaren består i att till exempel ta fram 
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förfrågningsunderlag och kontraktshandlingar. Eftersom detta var ett pilotprojekt 
krävdes ett mer omfattande arbete för att ta fram förfrågningsunderlaget. Till det 
behövdes en arbetsgrupp som bland annat bestod av projektledare, uppdragsledare, 
tekniker från Vägverket samt medarbetare i ett konsultföretag. Deras arbete pågick 
under ca 1,5 år. Antagligen var detta kostsammare än brukligt men det arbete som 
utfördes har förmodligen kommit till nytta även i senare funktionsentreprenader. Att 
koppla hela den kostnaden till detta projekt vore därför missvisande. Kontraktskost-
nader för entreprenörerna är främst kostnader för att ta fram anbud som det har disku-
terats om tidigare i rapporten. Flertalet av entreprenörerna har i intervjuerna påpekat att 
det blev kostsamt att ta fram anbuden. Samtidigt kan det konstateras att skillnaden i vad 
som ansågs vara kostsamt varierade stort, där en entreprenör ansåg att 500 000 kronor 
var dyrt medan en annan ansåg att 150 000 kronor var dyrt. Den högsta kostnaden för 
att ta fram ett anbud var ca 1,3 % av medelanbudskostnaden. Om det är högt eller inte i 
sammanhanget är svårt att besvara men precis som för beställaren måste det tas hänsyn 
till att detta var ett pilotprojekt. Många entreprenörer uppgav att till exempel deras an-
ställda behövde utbildning och att nya metoder behövde utvecklas för funktionsentrep-
renader, som även i detta fall antagligen kommer till nytta i senare projekt. Dessutom 
bör det nämnas att denna entreprenad ansågs vara liten för att vara en funktionsentrep-
renad, som även det kan bidra till högre relativa transaktionskostnader. 

Den andra delen av transaktionskostnaden som är intressant att utvärdera i detta fall, är 
kontrollkostnaderna. Kontrollkostnader är de kostnader som är kopplade till att 
beställaren måste följa upp om kontraktet efterföljs som specificerat. I detta fall kanske 
främst kostnader för mätningar för att kontrollera funktionskraven. Enligt kontraktet 
skulle utföraren stå för kontrollerna och kostnaderna för att utföra dessa. Eftersom detta 
var specificerat i förfrågningsunderlaget, kan det anses vara rimligt att anta att utföraren 
har inkluderat dessa kostnader i kalkylen som anbudet har baserats på. Eftersom det har 
konstaterats att anbudspriset för detta projekt var runt medelvärdet av kostnaderna för 
andra projekt på västkusten, kan en slutsats vara att kontrollkostnaderna inte heller 
borde ha blivit orimligt höga. 

 
8.6 Bedömning av hela projektets ekonomi 

Totala kontraktssumman med de två entreprenaddelarna blev 31,0 + 6,4 = 37,4 miljoner 
kronor. Inklusive tilläggsarbeten blev det 37,4 + 3,7 = 41,1 miljoner kronor. Tidigare i 
kapitlet studerades en undersökning om detta projekts anbudssumma mot andra projekt i 
västsverige. Trots en sådan jämförelses begränsningar, visade det åtminstone att 
projektet inte blev anmärkningsvärt dyrt utan hade en kvadratmeterkostnad som var 
strax över medelvärdet för samtliga projekt. I och med detta projekts entreprenadform 
och de extra åtaganden som ingår, kan anbudspriset bedömas till att ligga nära medel-
värdet. 

Utfallen för de ekonomiska regleringarna av funktionskraven medförde att den totala 
bonussumman blev 1 266 725 kronor. Beräknas det totala nuvärdet av beloppen till 
diskonteringsår 2010, blir summan ca 1 442 100 kronor. Detta innebar en extra utgift 
för beställaren och frågan är således om den extra utgiften har kommit till nytta för 
beställaren, som kan tänkas besvaras genom att analysera vägens tillstånd från två olika 
synvinklar. Det första gäller om det har kommit till nytta för trafikanterna under 
kontraktstiden, det andra är om kostnaderna för beställarens framtida underhåll blir 
lägre än annars. 
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En strategi i funktionsentreprenader med bonus/vite är att anbudsgivaren inkluderar 
andelar eller hela den förväntade bonusen för att sänka anbudspriset och sin tur att öka 
chanserna att vinna. Om anbudsvinnaren har räknat med det i anbudspriset så ska inte 
hela eller delar av den utbetalda bonusen ses som en extra kostnader. Intervjuerna med 
anbudsgivarna i Larsson, B. & Sandberg, S. (2003) uppgav dock några att de inte 
räknade med det i anbudspriset på grund av att de såg för stora risker med det. Huruvida 
anbudsvinnaren har gjort det och vilken grad har författarna av denna rapport ingen 
information om. 

Om det antas att anbudsvinnaren inte inkluderade den förväntade bonusen i anbuds-
priset, bör hela kostnaden för bonussystemet utvärderas gentemot dess nytta. Som 
nämnts tidigare, måste kostnaden i relation till nyttan för både beställaren och 
trafikanterna ingå i en sådan utvärdering. I tidigare avsnitt beräknades nyttan för 
trafikanterna under kontraktstiden till 672 500 kronor baserat på bland annat de 
Effektsamband som finns att tillgå i Vägverket (2008). Subtraheras den nyttan från de 
totala bonuskostnaderna (nuvärdesberäknade) blir differensen 769 600 kronor. Den 
kostnaden bör därefter jämföras med restvärdet av att tillståndet är bättre än riktvärdena. 
Restvärde definieras i Karlsson, R. et al. (2011) som 

ä ö . 

I det här fallet ska den extra nyttan som vägen ger efter kontraktstiden minus framtida 
förvaltningskostnader jämföras med en vägkonstruktion som har haft en standard i linje 
med riktvärdena. I kapitel ”Analys av tillståndutveckling” visades det först att värdena 
och utvecklingen för ”Ojämnheterna i längsled” var goda. Det som utlöser en belägg-
ningsåtgärd kan då antas vara spårbildningen. Vid extrapolation av spårdjupsutveck-
lingen visades en normal spårutveckling. Den sämsta sträckan, som ofta är den 
utlösande för en åtgärd, låg i linje med riktvärdet efter 7 år. Med det i åtanke innebär det 
troligen att en åtgärd blir nödvändig efter 12 år, som anses vara normalt för slitlager-
typen. Från beställarens sida kan det därmed ses som att det varken gav en kostnad eller 
nytta jämfört med riktvärdet. För att göra restvärdesberäkningen fokuseras det istället på 
den framtida nyttan, f1 (nytta). En enkel uppskattning av den framtida nyttan beräknades 
för bränsleförbrukningen och däckslitaget eftersom prognosen för tillståndutvecklingen 
av IRI visade att det även i framtiden skulle ligga under 2,5–3 mm/m då de övriga 
Effektsambanden börjar ge en skillnad. Baserat på prognosen för tillståndutvecklingen 
beräknades nuvärdet för de avvikande trafikantkostnaderna. För att nå nollresultat, det 
vill säga att nyttan blir större än kostnaden, tar det ytterligare ca 8 år efter slutbesikt-
ningen. Enligt uppskattningarna har därmed nyttan överskridit kostnaden för bonus-
systemet ca 15 år efter trafiköppning. 

Denna bedömning av restvärdet har endast baserats på prognoser av tillståndsutveck-
lingen som i sin tur baserats på hur den nuvarande utvecklingen ser ut. Som det har 
nämnts tidigare, kan uppkomster av sprickor accelerera tillståndsutvecklingen. Det har 
delvis skett i den södra delen av entreprenaden och det finns därför en stor osäkerhet 
över vad det innebär för den framtida tillståndsutvecklingen. 
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9 Diskussion 

9.1 Tekniskt tillstånd 

9.1.1 Utfall avseende tekniskt tillstånd 

I avsnitt ”Besiktningar under funktionstiden” och ”Analys av tillståndsutveckling” 
följdes den tekniska utvecklingen upp baserat på förbesiktningen, de tre kontrollerna 
samt slutbesiktningen. Resultaten visade att vägen höll en god byggnadskvalitet, både 
vid förbesiktningen och vid slutbesiktningen. Utmärkande för funktionskraven var 
jämnheten i längsled där de två funktionskraven ”Ojämnheter i längsled” och ”Ojämn-
heter vid anslutning till bro” gav 100 % utdelning vid den ekonomiska regleringen. De 
övriga funktionskraven som resulterade i bonus för entreprenören var spårbildning och 
bärighet. Sprickbildning var det enda funktionskrav som medförde att entreprenören 
fick betala ett vite, som var ungefär hälften av maximala vitessumman för funktions-
kravet. 

Slutsatsen av utfallen av krav och de ekonomiska regleringarna är ändå att funktions-
kraven som helhet är över godkända. Totala utfallet för bonus/vite-systemet blev 
1 266 725 kronor. Detta var ca 1 300 000 kronor ifrån maximal möjlig bonus men å 
andra sidan kunde det i värsta fall inneburit ett vite på sammanlagt ca 3 982 000 kronor. 
Vid analysen av tillståndsutvecklingen konstaterades det även att utvecklingen av 
ojämnheter i längsled och spårbildning är tillfredställande, så att en beläggningsåtgärd 
troligtvis inte blir nödvändig förrän tidigast 12 år efter trafiköppning. I Karlsson, R. 
(2008) anses det vara normalt för en ABS-beläggning med motsvarande trafikmängd. 

 
9.1.2 Delsträckor med sämre utveckling 

Vid utvärderingen av tillståndsutvecklingen i tidigare kapitel, visade främst några del-
sträckor i den södra delen av entreprenaden signifikant sämre utveckling. Vid dessa del-
sträckor kunde avvikelser noteras för nästan samtliga mätningar. Delsträckorna 
sammanfaller med de platser där jordsartskartor markerar att undergrunden kan bestå av 
silt/lera. Eftersom jordarten består av finmaterial har den sämre dräneringsförmåga än 
den sandiga jord som annars dominerar i området. Jordarten ställer därför krav dels på 
god avvattning av vägen, dels på överbyggnadens dimensionering och geotekniska 
förstärkningar. I det aktuella området, speciellt vid korsningen till en anslutningsväg, 
har det observerats att det har vuxit mycket vass i dikena, vilket enligt Wågberg (2003) 
indikerar avvattningsproblem.  

En konsekvens av vatten i överbyggnaden är försämring av konstruktionens bärighet. I 
kapitel 7 visade figur 17 att bärförmågeindex var betydligt lägre vid dessa delsträckor. 
Det fanns även ett tydligt samband mellan lägre bärförmågeindex och sämre utveckling 
av spårbildning och ojämnheter i längsled. Trots den sämre bärigheten blev ändå utfallet 
för ojämnheter i längsled full bonus. Den sämre utvecklingen av spårbildning resultera-
de däremot i att entreprenören endast erhöll ca 35 % av den möjliga bonusen. Som det 
har noterats tidigare, hade entreprenören troligen satsat på att få ett högre utfall än så. 
Speciellt gav den södra delen av entreprenaden endast ca 10 % jämfört med ca 60 % för 
den norra delen.  

Lägre bärighet kan delvis även förklara den högre sprickbildningen vid den södra delen. 
Framförallt den södergående körriktningen visade uppkomst av sprickor och sprickor 
som åtgärdades under kontraktstiden. Vid slutbesiktningen var sprickor det enda funk-
tionskrav som medförde vite för entreprenören, närmare bestämt 178 000 kronor.  
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9.1.3 Anpassat byggande och active design 

I Larsson, B. & Sandberg, S. (2004) beskrivs det att förhoppningar fanns om att 
entreprenören skulle arbeta i högre grad med så kallad active design, som innebär att 
konstruktionen anpassas efter förutsättningarna för varje delsträcka i och med att arbetet 
fortskrider. Det kunde dock konstateras att entreprenören inte hade arbetat enligt denna 
princip i någon större utsträckning. Entreprenören hade visserligen skiftat ut de partier 
som haft sämre bärighet, men inte optimerat överbyggnadstjockleken till grundförhåll-
andena. Det kan finnas flera anledningar till detta. Vid en investeringskalkyl kan entrep-
renören bedömt att kostnaden för att öka överbyggnadens tjocklek skulle bli högre än 
den extra bonus som skulle varit möjlig att erhålla. En annan anledning kan vara upp-
handlingens och kontraktets utformning, som kan anses begränsa friheten för entrep-
renören. Vid upphandlingen bedömdes anbuden med fler kriterier än bara anbudspriset, 
framförallt också genom bedömning av den tekniska lösningen. Detta ger beställaren 
möjligheten att sålla bort oppotunistiska anbud som kan resultaltera i en dåligt byggd 
väg. Men det kan även innebära en begränsning av friheten för entreprenören. Det 
skulle kunna leda till att entreprenören känner sig manad att följa den dimensionering 
som specificerats i anbudet, i tron att begå ett kontraktsbrott. Detta kan ha minskat 
entreprenörens möjlighet att vid utförandet anpassa konstruktionen till de rådande 
förhållandena. 

 
9.2 Effekter av entreprenadens utformning 

Med kravpyramiden i figur 1 i åtanke, låg kravbildens fokus på krav på vägytan, väg-
konstruktionen och ingående lager. I figur 28 nedan visas ett diagram över maximal 
bonus/viten för alla funktionskrav som reglerades ekonomiskt. Det kan noteras att 
kraven på ingående lager med nötningsbeständighet och vattenkänslighet gav liten 
möjlighet till bonus i relation till övriga funktionskrav (ca 9 %). Stort fokus låg därför 
på funktionskrav på vägytan men även på vägkonstruktionen med bärighetskrav. 
Fördelningen av bonus var sådan att ojämnheter i längsled samt vid anslutning till bro, 
gav tillsammans möjlighet till ca 45 %. Fullt utfall för bärighet skulle ge ca 31 % av det 
totala medan spårbildning gav ca 15 %. Fördelningen mellan bonus och vite var för 
majoriteten av funktionskraven sådan att vitet var större än möjligheten för bonus. 
Slutligen kan det noteras att sprickbildning var det enda funktionskrav som endast 
reglerades med vite. 
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Figur 28  Utformningen av bonus/vite-systemet med högsta bonus och vite för de 
funktionskrav som reglerades ekonomiskt.  

 

Funktionskraven var utformade så att det i de flesta fallen kan kopplas fyra olika nivåer 
till dem; kravnivå, gräns för vite, riktvärde samt gräns för bonus. Den med strängast 
påföljd var kravnivån där en åtgärd fordrades. Samtidigt hade nivån för dessa satts 
ganska generöst i många utav fallen. Exempelvis var kravnivån för spårbildning vid 
slutbesiktningen satt till 17 mm. Denna gräns motsvarar vad som anses vara en 
acceptabel standard. Men eftersom det endast gällde efter sju år med medelhög trafik-
mängd, kan det anses vara ett ganska lågt krav. I andra änden av nivåerna finns gränsen 
för bonusutbetalning. För ojämnheter i längsled var den högsta gränsen satt till 
1,2 mm/m vid förbesiktningen och 1,4 mm/m vid slutbesiktningen. Funktionskravet 
innebar full bonus för entreprenören vid båda besiktningarna, totalt på ca 
800 000 kronor. Som det har nämnts tidigare vid den ekonomiska bedömningen, är det 
viktigt att fråga om kostnaden för detta har medfört motsvarande trafikant- eller 
samhällsnytta? Som det konstaterades tidigare visar effektsambanden i Vägverket 
(2008) ingen nytta för majoriteten av sambanden vid IRI <3 mm/m. Bränsleförbrukning 
och däckslitage visar däremot nytta inom nivåerna för utfallet. Om det endast tas hänsyn 
till bonus för ojämnheter i längsled är bedömningen att dess bonus/vites-system blir 
lönsamt ca 9 år efter trafiköppning med hänsyn till trafikantnyttorna. En slutsats kan 
därför vara att det finns en samhällsekonomisk grund för kravbilden på ojämnheter i 
längsled, som visserligen är svag. Samtidigt kan inte motsvarande bedömning göras för 
andra funktionskrav. Som exempel gav ojämnheter vid anslutning till bro ett fullt utfall 
för entreprenören på 360 000 kronor, där det kan vara svårt att motivera att nyttan 
motsvarar kostnaden. Särskilt svår är kopplingen mellan utfall och beställarens nytta i 
form av mindre framtida underhållsbehov. Dessa är även områden där det finns ett stort 
behov av ökad kunskap och förståelse. 
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9.2.1 Anbudsvärderingsmodellen 

Som det har beskrivits tidigare i rapporten, baserades anbudsvärderingen på en multi-
kriterieanalys. Förutom lägsta pris baserades värderingen även på bedömningar av tek-
nisk lösning, organisation, kvalitetssäkring och referenser. I Larsson, B. & Sandberg, S. 
(2003) uppges den modellen ha sitt ursprung från konsultupphandlingar och vid tidigare 
upphandlingar i södra Sverige har liknande modeller använts, men i de fallen har vikt-
ningen av priset varit högre, till exempel 60 % istället för 30 % som i detta fall. Varför 
har då anbudspris prioriterats så lågt i detta fall? Det kan framförallt finnas två möjliga 
anledningar som har påverkat det valet. Den första är att när arbetet med att ta fram 
förfrågningsunderlaget påbörjades år 2000, var tidigare upphandlingar av funktions-
entreprenader begränsad. En konsult som ingick i den arbetsgrupp som arbetade med 
förfrågningsunderlaget beskriver att det fanns en osäkerhet om vad en funktionsentrep-
renad faktiskt innebar. I detta skede uppges det även att det fanns en oro över att lämna 
över dimensionerings- och materialvalen till entreprenören på grund av att det saknades 
tillit men också förståelse om hur funktionskrav hanterar dåliga tekniska val. Den andra 
anledningen kan vara att kontraktstiden endast var sju år som i dagsläget kan betraktas 
kort i relation till Norrortsledens femton år långa kontraktstid. Det kan därför ha funnits 
en oro över att tiden skulle vara otillräcklig för att säkerställa ett högt restvärde. Det 
mest troliga är att en kombination av dessa två anledningar har bidragit till valet av 
denna modell för anbudsvärdering. 

Som det har nämnts tidigare ger det fördelen att beställaren kan sålla bort de opportu-
nistiska anbuden och större kontroll över den tekniska lösningen. Frågan är då om inte 
själva poängen med funktionskontrakt missas? Utföraren får större frihet att välja 
tekniska lösningar men får samtidigt stå för konsekvenserna av dessa val. Antingen 
genom att det krävs en åtgärd om funktionskraven inte uppfylls eller att vite måste 
betalas. Det finns dessutom ett flertal olika problem som denna modell för anbudsvärde-
ring kan leda till.  

Det första kan vara problem som ovan gällande active design, att de val som görs för 
anbuden blir rådande för hela objektet. Därtill finns ytterligare ett möjligt problem med 
att kommunicera ut den tekniska lösningen till beställaren som i sin tur kan begränsa 
innovationer. I intervjuerna i Larsson, B. & Sandberg, S. (2003) uppges ett flertal 
problem kopplade till anbudsutvärderingen. Bland annat fanns en osäkerhet för anbuds-
givarna gällande vad som faktiskt skulle ingå i anbudet och om transparensen (t.ex. 
gällande bedömning av organisation). En person uttryckte att bedömningen av den 
tekniska lösningen endast verkade baseras på hur utförliga beskrivningarna var och att 
det var svårt att förklara fördelarna med vissa tekniska val. Som det har nämnts tidigare 
har kostnaderna för ta fram anbuden angivits vara höga och kravet på utförliga 
beskrivningar av de tekniska lösningarna kan vara en av anledningarna till detta. Att 
hålla nere kostnaderna för anbuden kan vara viktigt för att funktionsentreprenader ska få 
framgång eftersom det arbetet som lagts på anbuden endast är relevant för det aktuella 
objektet, därmed kan kostnaderna för de förlorande anbuden ses som en samhällseko-
nomisk förlust. Slutligen kan denna typ av utvärdering leda till överkvalité, om 
värderingarna inte har en samhällsekonomisk grund. 

Det kan därför frågas om beställarens uppgift istället borde vara att sätta rätt kravnivåer 
och bonus/vite-nivåer och därmed styra valet av teknisk lösning? Indirekt påverkar det 
anbudspriserna eftersom de baseras på framtida kostnader och förväntad bonus/vite. Till 
exempel borde en anbudsgivare som satsat på låg teknisk standard höja sitt anbudspris 
om vite förväntas medan en som satsat på hög teknisk standard kan sänka anbudspriset 
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med den förväntade bonusen. Beställarens uppgift borde därför istället vara att sätta 
kravnivåerna och bonus/vite-beloppen rätt för att styra anbuden mot den optimala 
tekniska standarden. 

Samtidigt är det område där det idag saknas kunskap om till exempel hur storleken på 
bonus ska sättas för att motsvara trafikantnyttorna, olika strategiska val vid anbud, 
kravbildens påverkan på teknisk lösning, risker med att inkludera bonus i anbudspriser 
etc. Nu vid tidiga skeden av funktionsentreprenaders utveckling behöver därför denna 
typ av anbudsvärdering inte vara fel. Men när priset har värderats så lågt som i detta 
fall, bör det i alla fall motiveras varför och hur det ska förhindras att det betalas för en 
överkvalité som inte är samhällsekonomiskt försvarbart. 

 
9.2.2 Påverkan på val av teknisk lösning 

Om den tekniska lösningen jämförs med de andra anbudsgivarnas lösningar, kan den 
klassas som en medellösning. Anbudspriset på 37,4 miljoner kronor låg strax under 
medelanbudspriset på 37,8 miljoner kronor, där det lägsta var 33 miljoner kronor och 
det högsta 44 miljoner kronor. Även den tekniska lösningen bedömdes vid anbuds-
värderingen som medel med en poäng på 3,7 jämfört med 2,2 för lägsta och 4,6 för det 
högsta. Utan vetskap om hur utfallet för de andra entreprenörernas lösningar skulle ha 
blivit, blev utfallet för bonus ca 43 % av det maximala möjliga som kan anses vara mer 
än godkänt. 

I Larsson, B. & Sandberg, S. (2004) menade en arbetschef för entreprenören att de inte 
har experimenterar i någon större grad i detta projekt. Personen säger att de har följt 
ATB Väg på grund av risker med en ny entreprenadform och att det därför kändes 
tryggt att kunna falla tillbaka på ATB Väg om något skulle gå fel. Anledningen sägs 
vara att det var en ny entreprenadform, osäkerheter i om trafikmängden skulle öka och 
om tyngre fordon skulle komma tillåtas.  

Den tekniska lösningen för beläggningen beskrivs dock som lite mer okonventionell. 
Den bestod av tidigare kända produkter men att de har kombinerats på ett nytt sätt. 
Beläggningen av typ ABS14 är lagd som en tunnskiktsbeläggning ovanpå ett bindlager. 
Entreprenören satsade på en nötningsbeständig beläggning för att klara det ingående 
kravet på nötningbeständighet och för att minimera spårbildingen. Entreprenören och 
den anlitade konsulten uppger att de båda har prioterat att vinna anbudet. Att lägga ett 
tunnare slitlager var därför en viktig komponent för att hålla nere kostnaderna och 
därmed anbudspriset men som ändå skulle ge möjlighet till bonus. För att kompensera 
för att töjningarna i underkant av slitlagret blir större för tunnare beläggningar, satsade 
entreprenören på extra packningsarbete av underliggande lager.  

 
9.3 Mått och mätmetoder 

Diskussionen kring mätmetoder är uppdelade på mätningar med mätbilar, mätningar i 
laboratorium och övriga metoder. 

 
9.3.1 Mätbil 

Mätningar med mätbil har gett mätdata som kunnat användas för verifiering av krav för 
de tidpunkter som angetts i kontraktet. Det kan dock konstateras att vissa osäkerheter i 
mätdata finns som kan hänföras till mätmetoderna. Det faktum att mätningar ska ske 
under en lång följd av år, enligt den standard som gällde vid tidpunkten för utform-
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ningen av förfrågningsunderlaget, ställer stora krav på hur metoder väljs och krav 
utformas. Mätningarnas läge är också en källa till osäkerheter. Olika längdmätningar 
figurerar, t.ex. entreprenadens och NVDB:s längdmätningar. Mätkonsulten har för sin 
räkning placerat en tejp som indikerar längdmätning för mätbilen. En mer permanent 
markering vid sidan av vägen skulle kunna ha underlättat. Även de olika avsnitten har 
varit lätta att blanda ihop vid analyser. Möjligen kunde en tydligare struktur för 
rapportering av data för verifiering ha underlättat. De senaste årens rapportering av 
mätdata kopplade till SWEREF koordinater underlättar väsentligt analyser, men 
samtidigt bör det påpekas att försiktighet bör iakttas om att lägga vikt vid data kopplade 
till enskilda 20 meters sträckor. 

Att kunna ställa funktionskrav på tvärfall är en viktig komponent för att komma 
närmare en heltäckande kravbild på vägkonstruktionen. Ett väl projekterat och utfört 
tvärfall för vägobjektet medför bland annat god avvattning och kördynamik som i sin 
tur bland annat förbättrar trafiksäkerheten. Tyvärr råder en viss diskrepans i använd-
andet av funktionskravet. Kravet ställdes på avvikelsen mellan projekterat och uppmätt 
tvärfall. Det projekterade ska följa en ”god standard” enligt VU 94 (nu VGU) och om 
avvikelsen är liten medför det även god standard för utförandet. Problemet är att mät-
ningarna måste ske på en noggrannhet om ca 1 meter för att fånga förändringarna i 
tvärfallet. Detta ställer höga krav på precisionen och synkroniseringen mellan mätning 
och projektering eftersom en förskjutning dem emellan kan göra avvikelsemätningen 
meningslös. Som det tidigare har påpekats, har det funnits problem med att mätning-
arnas lägen har varierat mellan mätkonsulter och tidpunkter, vilket kan vara en av 
orsakerna till att uppföljningen av funktionskravet har fungerat dåligt. Att ställa krav på 
medelavvikelse uppfyller till viss del syftet, men lokala problem med avvattning och 
kördynamik av sådan dignitet att de påverkar trafikanterna fångas med låg precision. 

 
9.3.2 Labmetoder 

De laboratoriemetoder som användes för utvärdering av funktionskrav var Prall, vatten-
känslighet genom pressdragprovning och dynamisk kryptest, varav den sista endast var i 
utvärderingssyfte. Som det tidigare har nämnts, har Prall-metoden visat svagheter i 
reproducerbarhet och repeterbarhet. Vid ett round-robin-test vid olika laboratorier har 
den avnötta mängden visats variera upp till ~7 cm3. Vid förbesiktningen utföll bonus för 
den norra delen eftersom den avnötta mängden var mindre än 25 cm3, medan resultatet 
för den södra delen låg precis ovan den gränsen. Med tanke på osäkerheten i mät-
metoden kan det anses tveksamt att basera ekonomisk reglering på Prall. Om det istället 
skulle inneburit vite för entreprenören hade risken för konflikter varit uppenbar. Å andra 
sidan var bonussumman och vitessumman små i relation till övriga funktionskrav, med 
maximum på ca 79 200 kronor respektive minimum på ca 79 200 kronor. Funktions-
kravet nötningsbeständighet kan därför mer ses som ett tidigt incitament för entrepre-
naden, som fingervisning för entreprenören och beställaren. Om funktionskravet 
används i framtida entreprenader bör dock dess osäkerhet tydligt specificeras i förfråg-
ningsunderlaget och kontraktshandlingen. 

Entreprenörens val att lägga en tunnskiktsbeläggning skapade problem med funktions-
kravet vattenkänslighet vid mätning enligt FAS446-01. Funktionskravet och den ekono-
miska regleringen baserades på de uppmätta ITSR-värdena för bärlager, bindlager och 
slitlager. Problemet var att slitlagrets tjocklek var för tunt för att möta metodens krav på 
att provkroppen ska ha en tjocklek mellan 35 mm och 75 mm. Detta gav upphov till 
diskussioner mellan entreprenören och beställaren om hur mätresultat och mätmetoder 
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ska tolkas. Även vid mätning av homogeniteten medförde detta problem eftersom DOR 
endast är tillämpbar för bundna lager >30 mm. När material- och konstruktionskrav som 
ovan tillämpas, krävs det definitioner av de olika lagrens funktion och uppbyggnad. 
Som vid det här fallet använde inte entreprenören en tjocklek på slitlagret som passade 
in i beställarens definition av slitlager. Det finns därför en risk med att använda mät-
metoder som är beroende av konstruktionens uppbyggnad eftersom det kan begränsa 
entreprenörens frihet att välja teknisk lösning. I sin tur kan det medföra en begränsning i 
att testa nya lagerkombinationer. 

 
9.3.3 Övriga metoder 

Som det har nämnts ovan vid uppföljningen av friktionsmätningarna, utfördes mätning-
arna vid olika tidpunkter på året. På grund av att friktionen är säsongsberoende på till 
exempel temperatur eller slitage från dubbdäck, är det viktigt att mätningarna sker under 
liknande förhållanden. Dels för att kunna ställa rättvisa funktionskrav, dels i uppfölj-
ningssyfte för att kunna utvärdera vägens tillståndsutveckling. I kontraktshandlingen 
bör det därför specificeras inom vilka tidsperioder som mätningarna ska ske. 
 
9.3.4 Kombinationen av mätmetoder och konsekvenser i kravställande 

Det kan konstateras att kraven som ställs utifrån labprovningar till stor del överlappar 
syftet med kraven som ställs baserat på mätbilen. Överlappande krav borde betyda 
ökade kostnader på grund av ökade risker för entreprenören. Själva provningen blir 
också dyrare men om provningen motiveras av produktionskontroll så är fördyringen 
inte uppenbar, även om enskilda entreprenörer sannolikt föredrar olika strategier för att 
säkerställa prestanda på sina produkter. Generellt sett borde fler krav snäva ner möjlig-
heterna att hitta billiga produkter och utföranden och potentiellt kan krav i samverkan få 
oönskade effekter när mer extrema lösningar skräddarsys för att uppfylla kraven. I 
tidigare upphandlingar har det förekommit en blandning av utförar- och funktionskrav, 
vilket skapat en otydlighet kring ansvar och vad som styr. Att blanda funktionskrav på 
vägytan med funktionsrelaterade krav på lager, som i detta fall, torde inte ställa till med 
motsvarande bekymmer.  

Olika mätmetoder har olika tillförlitlighet i fråga om precision och repeterbarhet samt 
hur väl de förmår uppfylla syftet med mätningen, t.ex. kopplingen mellan mätdata från 
lab och prestanda i fält. När sedan bonus och vite kopplas till olika mätningar är det 
viktigt att den sammantagna bilden motsvarar vad beställaren önskar. Särskilt kostnader 
för framtida drift och underhåll samt långtidseffekter kan ställa till problem om tyngd-
punkten i ersättningarna flyttas mot egenskaper som primärt är kopplade till initiell 
prestanda. På N610 kan det vara värt att fråga sig om sammansättningen av de olika 
kraven missat att säkerställa låga kostnader för framtida drift och underhåll? Maximalt 
vite för sprickbildning var 10 kr/m2. För bärförmågeindex var den strängaste påföljden 
ny åtgärd, vilket är betydligt mer kostsamt och sannolikt påverkade entreprenören till 
mer långsiktiga lösningar.  

En fördel med krav kopplade till labmetoder är att reglering av ersättningar kan göras 
tidigt men även att kontrollen blir tydligare för både beställare och entreprenör. 
Funktionskraven för vägytan (dit räknas bärförmågeindex) syftar till att uppfylla 
beställarens förväntningar på den byggda vägen. Att införa funktionsrelaterade krav på 
produkter/material är i så fall ett underkännande av vägytekravens möjligheter att infria 
förväntningar. Ett exempel på där enbart vägytekrav ibland fungerar dåligt är under-
hållsbeläggningar där egenskaperna hos befintlig väg är avgörande för vilka egenskaper 
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som erhålls på vägytan. Visserligen är osäkerheten vid nybyggnad stor kring de 
geotekniska förutsättningarna men entreprenören har sedan stora möjligheter att anpassa 
och kontrollera sitt byggande så att egenskaperna på vägytan säkerställs. 

Slutligen kan man fråga sig om alla krav var nödvändiga och vilka för- och nackdelar 
som kan identifieras med att de fanns där. För ett par verifieringsmetoder fanns inga 
krav, utan resultaten redovisades enbart. Möjligen kan blotta mätningarna ha lett till 
ökad kvalité och möjligheter till ökad information och förståelse. Att både ha krav på 
ingående lager och vägyta behöver inte vara fel om kontraktstiden är kort och kraven 
behövs för att säkerställa tillståndet bortom kontraktstiden. Krav på nötningsbestän-
dighet kan förefalla onödigt när krav på spårbildning fanns. Kravet på nötningsbestän-
dighet gav i varje fall entreprenören en möjlighet att kontrollera sin produkt och 
beställaren en tidig fingervisning om att beläggningen skulle uppfylla förväntningarna.  

 
9.4 N610 som pilotprojekt 

Detta projekt var ett av de pilotprojekt som utsetts av IVA Anläggningsforum för att 
utvärdera funktionsentreprenader. Vid pilotprojekt uppkommer självklart problem, där 
några som har adresserats beskrivs nedan. 

I intervjuerna som finns dokumenterade i Larsson, B. & Sandberg, S. (2003), uttrycker 
många intervjuade att projektets storlek har varit för litet. De uttrycke sig ha förståelse 
för att det är ett pilotprojekt men eftersom storleken även innebar att det fanns mindre 
vinst att hämta i projektet, finns indikationer i svaren om att det inte lades fullt arbete 
med anbuden och dimensionering av vägbyggnaden. Det har även antytts att det varit 
kostsamt för entreprenörerna att ta fram anbuden. Som det beskrivits tidigare var 
anbudsprocessen tvungen att göras om på grund av oklarheter vilket gjorde att upphand-
lingen drog ut på tiden, så att kontraktet inte skrivs förrän i februari 2002 och byggstart i 
april. Den ursprungliga tidplanen behölls dock, trots att den baserades på en byggstart 
före julen 2001. Tidplanen var därför pressad för entreprenören. Dessa omständigheter 
kan därför göra det svårt att bedöma om innovationer har skapats vid arbetet med 
anbuden och använts vid byggandet av objektet. 

Anledningen till att anbudsprocessen fick göras om var framförallt på grund av oklar-
heter i gränsdragningen mellan vad som ingick i funktionsentreprenaden och vad som 
var del av utförandeentreprenaden. Detta orskade bland annat vid ett tillfälle konflikt 
mellan beställaren och entreprenören gällande avvattningen. Entreprenören menade att 
avvattningsproblemet tillhörde den del som var utförd som utförandeentreprenad, 
medan beställaren menade att det även påverkade funktionsentreprenaden. Det är svårt 
att få med alla tänkbara gränsdragningsproblem när entreprenaden delas upp på olika 
entreprenadformer. Vid utformningen av entreprenaden bör därför risken med att kon-
flikter uppkommer beaktas och kostnader för att lösa dessa, när olika entreprenads-
former blandas. Blandningen av entreprenadformer har även kritiserats av entrepre-
nörerna. Blandning ansågs inte lyckad mellan funktionskraven och mängdförteck-
ningarna på grund av otydligheten.  

Beställarens hantering av data för anbudskalkyler och projektering har kritiserats vid 
intervjuerna i Larsson, B. & Sandberg, S. (2003). Bland annat var det problem att få 
data digitalt för de geotekniska undersökningarna och ritningarna till broarna. Detta 
skapade merarbeten för entreprenörerna som var tvungna att bearbeta den analoga 
datan. Det var till den grad att en entreprenörs tekniker kände sig motarbetad. Även de 
geotekniska undersökningarna kritiserades. De geotekniska undersökningar som 
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beställaren utfört för anbudsmaterialet ansågs bestå av få mätpunkter och lågt mätdjup. 
Markägarnas täckdikningsplaner saknades och när egna undersökningar genomfördes 
kördes de bort. Efter anbudsvinsten hade entreprenören en månad på sig att utföra mer 
omfattande egna geotekniska undersökningar, vilket ansågs för kort. På grund av att 
kostnaderna för att ta fram ett anbud för en funktionsentreprenad är högre än för en 
motsvarande utförandeentreprenad, är det viktigt att onödiga extrakostnader för 
entreprenörerna minimeras. Tydlig, strukturerad och digitalt distribuerad data kan därför 
ses som en enkel åtgärd för att hålla nere kostnader för att ta fram anbud och minska 
irritation. Något som i slutändan kan hålla uppe antalet anbudsgivare och öka konkur-
rensen. 
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10 Slutsatser 

Följande slutsatser från entreprenaden efter kontraktets utgång är värda att särskilt lyfta 
fram: 

 Entreprenaden är en av få som följts upp på detta ingående sätt och över så lång 
tid. Viktiga erfarenheter har dokumenterats under samtliga skeden och nyttan 
med detta förfarande bör vara stor inom andra projekt, särskilt med tanke på den 
utveckling som sker inom upphandling genom totalentreprenader 

 Generellt bedöms tillståndet på vägen vara bra, särskilt ur ett trafikantperspektiv. 
Mycket god jämnhet erhölls medan förekomsten av sprickor fick större omfatt-
ning än förväntat, vilket lett till osäkerheter om väghållarens framtida kostnader 
för underhåll 

 Bonus/vite-systemet har påverkat entreprenörens sätt att agera. Det kan också 
konstateras att verifikaten i form av mätningar var väl definierade och transpa-
rent redovisade 

 Stora krav ställs på de mätmetoder som används för verifiering. Objektivitet och 
precision är två viktiga förutsättningar för mätningar som ligger grund för eko-
nomiska regleringar. Osäkerheter leder till risker som i sin tur leder till 
kostnader för både beställare och entreprenör. Riskerna för entreprenörerna kan i 
viss mån reduceras genom utformningen av kraven. Exempel på osäkerheter 
som diskuteras i rapporten är Prall, längdmätningar, DOR, och tvärfallsavvikelse 

 Entreprenören behöver information om förutsättningarna för att kunna ta hänsyn 
till risker i förväg och få möjlighet att välja rätt utformning. Detta behov står i 
motsats till beställarens kostnader för underlag och möjligheterna att leverera 
underlag som är korrekta. På objektet förelåg problem med förekomst av berg 
och lokalisering av täckdiken. Det bör göras tydligare hur ansvaret och kostna-
derna för dessa osäkerheter delas mellan entreprenör och beställare 

 Kunskapen om relationen mellan kravens utformning och samhällsekonomisk 
nytta och konsekvenser för beställaren bör ytterligare utvecklas. I projektet har 
samhällets och väghållarens mål tillgodosetts genom en komplex kravbild i 
förfrågningsunderlaget med en mängd samverkande krav. Varje krav har varit 
kopplat till kravnivåer vid olika tidpunkter, som i sin tur kopplats till påföljder. 
En stor andel av påföljderna har reglerats med bonus- och avdragsbelopp. Det är 
tydligt ATT dessa belopp styr utfallet av nyttan för samhället, inkl. konsekvens-
er för beställaren, men det är oklart om HUR VÄL styrningen fungerar. 

 

Flera förslag till fortsatta arbeten har identifierats i projektet. Ett sådant exempel är en 
djupare analys av hur systemet med krav och därtill kopplade bonus och vite och andra 
påföljder skulle påverka valet av olika strategier för byggande, t.ex. val av teknisk lös-
ning, hänsyn till osäkerheter i utförande, mätningar, riskminimering samt vinstsäkring 
och vinstmaximering.  
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