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Sammanfattning  
Trafikverket har sedan juni 2017 en strategi för tillgångsförvaltning, vars mål är en optimal 

livscykelhantering av organisationens tillgångar. En viktig del i arbetet är att säkerställa 

förväntad funktionalitet till lägsta livscykelkostnad (LCC).  

En följd av strategin för tillgångsförvaltning är att den statliga väg- och järnvägsanlägg-

ningen har delats in i teknikområden, som samverkar för att tillgodose trafikanternas behov. 

För varje teknikområde finns en tillgångsstrategi, som talar om hur tillgångarna inom 

teknikområdet ska förvaltas för att olika krav på anläggningen ska tillgodoses. Kraven anges 

med hjälp av de sex leveranskvaliteter för transportsystemet som Trafikverket har definierat.  

Denna tillgångsstrategi gäller teknikområde Vägkropp, som omfattar stödremsa, obundet 

bärlager, förstärkningslager, underbyggnad och geokonstruktioner samt avvattningssystem. 

Teknikområdet samverkar med teknikområde Beläggning eftersom beläggningens tillstånd är 

mycket beroende av vägkroppens tillstånd.  

Tillgångsstrategi Vägkropp har tre användningsområden: 1) Planering och prioritering av 

åtgärder. 2) Redovisning och analys av teknikområdet och dess bidrag till transportsystemets 

leveranskvaliteter. 3) Kommunikation av hur tillgångarna förvaltas.  

Redovisning och analys 
Trafikverket förvaltar drygt 9800 mil bilväg, varav ungefär 60 procent är 50 år eller äldre. 

Vägnätets omfattning är relativt konstant eftersom det byggs ungefär lika mycket ny väg 

som det avvecklas, men de nya delarna är generellt mer komplexa och dyrare att underhålla. 

Det totala trafikarbetet under perioden 1990 till 2018 har ökat med 31 procent.  

Årliga tillståndsmätningar av vägytan visar det belagda vägnätets funktionella tillstånd, 

såsom vägytans ojämnheter. Däremot saknas systematisk information om vägkroppens 

tekniska tillstånd. Ett visst stöd ges genom den indikation på vägkroppsbrister, som av 

systemet PMSV3 visas som avvattningsbrister och som kan delas in i avvattnings- respektive 

bärighetsbrister. Den tillståndsutveckling som anges tar inte heller hänsyn till att antalet 

små, kortsiktiga åtgärder har ökat, på bekostnad av mer långsiktiga åtgärder.  

Klimatförändringar ställer ökade krav på klimatanpassning av befintliga vägars utformning 

och dimensionering, och kan även medföra påskyndad nedbrytning av vägarna. 

Kostnader 

Den årliga kostnadsramen för underhållsåtgärder kopplat till avvattning av vägkropp är ca 

230 miljoner kronor i Underhållsplan Avvattning. Därutöver finns ramen för dikningsåt-

gärder i Basunderhåll väg med ca 300 miljoner konor per år. Dessutom utförs underhålls-

åtgärder för bärighet, avvattning och grusning på grusvägar för ca 120 miljoner kronor per 

år. För reinvesteringsåtgärder på vägkroppens obundna lager och geokonstruktioner finns 

idag inga riktade medel i underhållsplanen. Förvaltningskostnaderna inkluderar tillstånds-

mätningar, analys, uppföljning, förebyggande och avhjälpande underhåll, reinvesteringar 

och byggherrekostnader. 

Bidrag till transportsystemets leveranskvaliteter  

Förebyggande underhåll av vägnätets vägkroppar minskar sannolikheten för funktions-
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brister. Dessutom leder löpande inspektioner och tillståndsbedömningar till att säkerhets-

relaterade brister upptäcks och kan åtgärdas. Detta ger direkt effekt på transportsystemets 

robusthet och säkerhet och indirekt effekt på punktlighet, kapacitet och användbarhet.  

För att möta trafikutvecklingen har den maximalt tillåtna bruttovikten för fordon som 

färdas på allmänna vägar successivt ökat från 33,5 ton på 1950-talet till 74 ton under de 

senaste åren. Idag (2019) tillhör ungefär en femtedel av det statliga vägnätet bärighetsklass 

(BK) 4 och ca 96 % av nätet tillhör BK 1 eller 4. Anpassning har också gjorts till nya axelkon-

figurationer. Exempelvis har det maximalt tillåtna axeltrycket på en singelaxel/boggiaxel 

ökat från 6 ton/8 ton på 1950-talet till 10 ton/18 ton idag.  

Väglängden med tillfällig nedsättning av tillåten bruttovikt och/eller axeltryck under tjäl-

lossning har minskats genom ökad samverkan med näringslivet och systematiska tjälsäk-

ringsåtgärder. De senaste åren finns dock en tendens till ökning i vissa regioner, vilket kan 

bero på ogynnsamma väderförhållanden.  

Sedan 2019 ställer Trafikverket klimatkrav på bland annat drivmedel som används av 

entreprenörer. Negativ klimatpåverkan minskas också genom tjälsäkringsåtgärder och 

bärighetshöjande åtgärder som leder till färre trafikomledningar.  

Avvattningssystemet, t.ex. trummor och öppna diken, minskar negativ påverkan på landskap 

och hälsa genom att förhindra översvämningar och, i vissa fall, vara försedda med grund-

vattenskydd. Faunapassager i form av olika miljötrummor används för att åtgärda vägens 

eventuella barriäreffekter för djurlivet.  

Långsiktiga mål  
Teknikområdet omfattas av områdesspecifika mål för robusthet, användbarhet, säkerhet 

samt miljö och hälsa, bland annat dessa: 

- Den andel av vägnätet som har indikation på vägkroppsbrister, visad såsom 

avvattningsbrist i PMSV3, ska inte öka jämfört med dagens nivå, som är ca 7 %.  

- Väglängden med restriktioner för bruttovikt och/eller axeltryck under tjäl- och 

tjällossningsperioder, liksom restriktionernas varaktighet, ska minska kontinuerligt. 

- Potentiellt underdimensionerade vägtrummor ska vara identifierade senast 2026. 

Dessutom påverkar det generella målet för kapacitet: 2029 ska bärighetsklassen vara BK4 på  

70–80 % av de vägar som är viktigast för näringslivet, s.k. ”Strategiskt utpekade vägar för 

tung trafik”. Även målet för miljö och hälsa gäller: Senast år 2045 ska infrastrukturen vara 

klimatneutral. 

Strategier för teknikområdets olika livscykelskeden 
När en brist i transportsystemet ska åtgärdas arbetar Trafikverket efter den s.k. fyrstegs-

principen1 för att få största möjliga nytta av satsade resurser. I steg 3 och 4 planeras kon-

kreta byggåtgärder och man söker den bästa helhetslösningen med hänsyn till standardval, 

utformningskrav och avvägning mellan olika mål (transportpolitiska, arkitekturpolitiska, 

regionala, kommunala och miljökvalitetsmål). Tidigt i planeringsprocessen görs en väg-

teknisk, en geoteknisk och en avvattningsteknisk utredning. För reinvesteringsobjekt görs 

även en tillståndsbedömning och riskbedömning av det befintliga avvattningssystemet.  

                                                           
1 De fyra stegen är Tänk om, Optimera, Bygg om respektive Bygg nytt. 
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I projekteringsskedet bestäms vägens geometriska utformning och vägkroppens uppbygg-

nad. Dimensioneringen av vägkroppens obundna lager och trummor görs för en teknisk 

livslängd av 40 år medan bundna lager dimensioneras för 20 års livslängd och geokonstruk-

tioner för 80 års livslängd. Avskrivningstiden för utbyten av avvattningssystemets 

komponenter i sin helhet är 20 år. 

I underhållsfasen är målet en kombination av basunderhåll, förebyggande och avhjälpande 

underhåll som säkerställer väganläggningens funktion till lägsta livscykelkostnad. Förvalt-

ningen påverkas framför allt av anläggningens ålder och tillstånd, men även av trafikutveck-

lingen, klimatförändringar och ändrade vägutformningsregler, t.ex. nya typsektioner. 

Förebyggande underhåll kan vara planerade dikningar, utbyten av vägtrummor eller 

utskiftning av material i vägkroppen. Avhjälpande underhåll kan orsakas av en raserad 

vägtrumma. Eftersom avhjälpande åtgärder innebär trafikstörningar som ger stora negativa 

effekter på transportsystemet, och är dyrare ur ett LCC-perspektiv, strävar Trafikverket mot 

att andelen förebyggande åtgärder ska öka. Reinvesteringar, t.ex. utbyte av hela eller delar 

av vägkroppen, utförs för att återställa anläggningen till ursprungligt skick.  

Planering och prioritering 

Det finns inget komplett förvaltningssystem för teknikområde Vägkropp idag, men ett visst 

stöd ges av systemen PMSV3 och PMS Beläggning som samlar resultat från vägytemätningar 

på belagda vägar och innehåller ett planeringsverktyg. Den indikation på vägkroppsbrist, 

som idag visas som avvattningsbrist i PMSV3, kan delas in i avvattnings- respektive bärig-

hetsbrist. Inom en snar framtid kommer  även utförda avvattningsåtgärder att registreras. 

För vägtrummor finns ett trumregister där data från tillståndsbedömning lagras. 

Alla åtgärder prioriteras och planeras efter vilken effekt de ger för medborgare och näringsliv. 

Dessutom gäller att förebyggande åtgärder prioriteras högre än planerbara avhjälpande 

åtgärder och att åtgärder som utförs tillsammans med andra åtgärder får hög prioritet.  

För belagda vägar anges prioritetsordningen för avvattningsåtgärder på en övergripande 

nivå i de planeringsanvisningar som tillhör teknikområdets underhållsplan. Den styr mot att 

prioritera de högtrafikerade vägarna, men med förbehållet att det lågtrafikerade vägnätet 

ska tas om hand. Bedömningsgrunder för prioritering är: Beläggningsplan, indikation på 

avvattningsbrist, tillståndsbedömning av vägtrummor, okulärbesiktning, erfarenheter från 

projektledare samt kundsynpunkter.  

För avvattningsåtgärder finns riktade medel avsatta för vägar som finns med i 

Underhållsplan Beläggning. Vid brist på resurser gäller följande prioritetsordning: 

1. Avvattningsåtgärder kopplade till beläggningsplanen för vägtyp 1–3.  

2. Avvattningsåtgärder kopplade till beläggningsplanen för vägtyp 4–6 på sträckor som har 

stor betydelse för näringsliv och mindre samhällen.  

3. Övriga avvattningsåtgärder på vägtyp 1–3. 

4. Övriga avvattningsåtgärder på vägtyp 4–6. 

Det finns även riktade medel avsatta för enskilda vägtrummor som behöver åtgärdas, enligt 

tillståndsbedömning. Följande prioritetsordning gäller för trumåtgärder: 

1. Trummor på mötesseparerade vägar och/eller under vägbank som är minst 7 meter hög.  

2. Trummor under vägbank som är minst 5 meter hög.  
3. Övriga trummor på vägtyp 1–3.  
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Begrepp och definitioner 

Begrepp Definition 

Avhjälpande underhåll Underhåll som genomförs efter det att fel upptäckts och med avsikt att få 
anläggningen i ett sådant tillstånd att den kan utföra avsedd funktion. 

Basunderhåll väg Innefattar skötsel, inspektion och löpande underhåll av vägar och dess 
sidoområden samt av andra anläggningar som ingår i vägsystemet. 

Bärighetsklass Det allmänna vägnätet är indelat i fyra bärighetsklasser, BK1–BK4, där 
varje bärighetsklass beskrivs av den axellast och bruttolast som tillåts. På 
BK1- och BK4- vägnätet tillåts fordonsvikter som överensstämmer med 
EU:s bestämmelser. Maximalt tillåten bruttovikt är 64 ton i BK1; 51,4 ton i 
BK2; 37,5 ton i BK3 och 74 ton i BK4. 

Funktionellt krav Krav på användbarhet eller sådan för användbarhet nödvändig egenskap 
för att kunna uppnå ett tillgängligt transportsystem, där funktionalitet 
planeras utifrån gemensamma krav för vägsystemet. 

Funktionellt tillstånd Beskriver hur en anläggning levererar, ur ett kundperspektiv. 

Förebyggande 
underhåll 

Underhåll som genomförs med bestämda intervall eller enligt föreskrivna 
kriterier i avsikt att minska sannolikheten för fel eller för försämring av en 
anläggnings funktion. 

Förvaltning Löpande verksamhet som syftar till att tillhandahålla och vidareutveckla 
gemensamma arbetssätt med tillhörande IT-lösningar. Förvaltning avser i 
detta sammanhang aktiviteter i samtliga skeden av anläggningens 
livscykel, dvs. planering, projektering och produktion, drift och underhåll 
samt avveckling. 

Investering Avser investeringar och förbättringar i vägar, med avsikt att utveckla 
transportsystemet. 

Leveranskvalitet Egenskap som beskriver Trafikverkets förmåga att leverera ett tillgängligt 
och säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö och hälsa. De sex 
kvaliteterna är robusthet, punktlighet, kapacitet, användbarhet, säkerhet 
samt miljö och hälsa. De är utformade utifrån Trafikverkets ansvar inom 
transportpolitiken.  

Reinvestering Större förebyggande underhållsåtgärd som genomförs i syfte att återställa 
en anläggning till ursprungligt tillstånd. 

ROP 
(robusthetsplanering) 

Verktyg för analys och registrering av riskpunkter enligt metoden 
Riskanalys vald vägsträcka. 

Teknikområde En samling tillgångar med liknande egenskaper och/eller syfte, t.ex. 
Vägkropp, Beläggning, Vägmarkering eller Belysning. 

Teknikområdesgrupp En grupp av teknikområden med liknande egenskaper och/eller syfte, 
exempelvis ”Vägyta och vägkropp” som omfattar teknikområdena 
Vägkropp, Vägmarkering, Beläggning och Grusväg. 
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Begrepp Definition 

Tillgång En sak eller enhet med potentiellt eller faktiskt värde för en organisation. 
Det innefattar både det fysiska objektet och informationen som beskriver 
det fysiska objektet. 

Tillståndsbaserat 
underhåll 

Förebyggande underhåll som omfattar en kombination av övervakning, 
inspektion eller provning samt analyser och påföljande underhållsåtgärder. 

Anm. Övervakning, inspektion eller provning kan vara schemalagd, på 
begäran eller kontinuerlig. 

Trafikarbete Trafikarbetet på en vägsträcka är summan av längden på alla resor som 
fordon har utfört under en bestämd tid. Trafikarbetet för ett område är 
summan av alla resor längs alla vägsträckor i området. Uttrycks i 
fordonskilometer eller axelparskilometer. 

Tung trafik Trafik med fordon som har större totalvikt än 3,5 ton. 

Underhåll En kombination av alla tekniska, administrativa och styrande åtgärder 
under en anläggnings livstid avsedda att vidmakthålla den i, eller återställa 
den till, ett sådant tillstånd att den kan utföra avsedd funktion. 

Underhållsstandard Ett tekniskt tillstånd (t.ex. spårdjup, ojämnheter och retroreflexion) som 
beskriver lägsta acceptabla standard. Finns beslutad för vägytan på det 
belagda vägnätet. Beror på trafikmängden. 

Vidmakthålla Förvalta på ett kostnadseffektivt sätt så att den ursprungliga funktionen 
säkerställs på kort och lång sikt. 

Vägklass Indelning av det statliga vägnätet i fem vägklasser enligt Vinter2003. 

Vägtyp I denna rapport avses vägtyp för drift och underhåll, vilket även kallas 
Leveranskvalitet Drift och Underhåll 2017. Begreppet används för att 
beskriva, på en strategisk nivå, vilken roll en väg har i transportsystemet. 
Trafikverket har delat in det statliga vägnätet i sex vägtyper. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Trafikverket ska säkerställa att de ekonomiska medel som läggs på utveckling och vidmakt-

hållande av väginfrastrukturen skapar mesta möjliga nytta för samhället idag och i framti-

den. Varje år genomför Trafikverket åtgärder i väganläggningen för omkring 20 miljarder 

kronor2. Det innebär att en liten effektivisering eller optimering kan få stor effekt på anlägg-

ningens funktion och för kostnaderna för att utveckla och vidmakthålla den. 

Mängder av beslut fattas för att komma fram till den mix av åtgärder som i slutändan ska 

genomföras i väganläggningen. Beslut i ett skede av anläggningens livscykel kan påverka 

andra delar av livscykeln, och beslut inom ett teknikområde kan påverka andra teknik-

områden. Besluten kan gälla: Ska en investering utföras? Hur ska en anläggning designas? 

Vilket underhåll ska utföras på anläggningen?  

Det är viktigt att dessa beslut baseras på en helhetssyn och att de fattas på samma grunder 

oavsett vilken individ som tar beslutet3. Det är viktigt både för att ekonomiska medel ska 

användas på bästa sätt utifrån Trafikverkets samlade kompetens och för att Trafikverket ska 

agera lika och rättvist. Det är också viktigt att Trafikverket på ett transparent sätt kan 

beskriva hur vi fattar beslut om åtgärder i anläggningen. Vi behöver kunna förklara varför 

vissa åtgärder väljs före andra och på vilka grunder vi fattar beslut, för bland annat närings-

liv, allmänhet, kommuner och medarbetare på Trafikverket. 

Därför behövs en systematisk tillgångsförvaltning med strategier för olika tillgångar. I detta 

arbete har väganläggningen delats in i teknikområdesgrupper4 där flera teknikområden 

samverkar för att tillgodose trafikanternas behov. En tillgångsstrategi talar om hur 

tillgångarna inom ett teknikområde ska förvaltas för att olika krav på vägnätet ska 

tillgodoses. Kraven på vägnätet anges med hjälp av de sex leveranskvaliteter för 

transportsystemet som Trafikverket har definierat (se kapitel 2).   

1.2 Syfte och omfattning 

Denna tillgångsstrategi beskriver hur Trafikverket förvaltar5 tillgångarna inom teknik-

område Vägkropp,  

 så att beslut om vad som ska utföras i anläggningen kan fattas på samma grunder, 

oavsett vilken individ som tar beslutet, och  

 så att det är transparent hur besluten har fattats och varför vissa åtgärder väljs före andra. 

Tillgångsstrategin beskriver även teknikområdet och dess mål samt dess bidrag till 

transportsystemets leveranskvaliteter. 

                                                           
2 Trafikverkets årsredovisning 2017. Dokument 2018:085. 
3 Trafikverkets strategi för tillgångsförvaltning. TDOK 2017:0353. 
4 Indelning av väg- och järnvägsanläggningen i tekniska ansvarsområden. TDOK 2019:0349. 
5 Förvaltning avser i detta sammanhang aktiviteter i samtliga skeden av anläggningens livscykel, dvs. 
planering, projektering och produktion, drift och underhåll samt avveckling. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-1460
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202017-0353.pdf
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202019-0349.pdf
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1.3 Användning och målgrupp 

Tillgångsstrategi Vägkropp har tre primära användningsområden: 

 Planering och prioritering av åtgärder på tillgångar som ingår i teknikområde 

Vägkropp. Målgrupp är medarbetare som planerar åtgärder på specifika vägar, eller 

gör nationell planering och prioritering av åtgärder.   

 Redovisning och analys av teknikområdet och dess bidrag till transport-

systemets leveranskvaliteter. Primär målgrupp är teknikområdesansvarig för 

Vägkropp samt medarbetare som ansvarar för prioritering och kommunikation av 

investeringar inom Vägkropp.  

 Kommunikation av mål och strategier för teknikområdets olika skeden. 

Målgrupp är alla medarbetare. 

Externa intressenter såsom Trafikverkets uppdragsgivare, konsulter, entreprenörer, 

forskningsinstitut och akademin utgör sekundära målgrupper.    
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2 Utgångspunkter 
Tillgångsstrategi Vägkropp är en del av Trafikverkets tillgångsförvaltning6. På en över-

gripande nivå utgår den från de transportpolitiska målen. På en mer nedbruten nivå utgår 

den från transportsystemets leveranskvaliteter som preciserar Trafikverkets bidrag till de 

transportpolitiska målen. En tredje utgångspunkt är Nationell plan för vägtransport-

systemet.  

2.1 Trafikverkets strategi för tillgångsförvaltning 

Trafikverkets GD beslutade i juni 2017 om en strategi för tillgångsförvaltning. Målet med 

tillgångsförvaltning är att uppnå en optimal livscykelhantering av organisationens tillgångar 

med utgångspunkt i organisationens mål.  

Strategin innehåller ett ramverk (Figur 2-1) som visar vilka delar som behöver finnas på 

plats för att Trafikverket ska få en röd tråd från övergripande mål till konkreta åtgärder. 

Delarna är markerade som röda fält i Figur 2-1 och kan vara övergripande eller nedbrutna 

mål, strategier och planer. Tillgångsstrategi Vägkropp, som är inringad i gult, är en av dessa 

delar. 

 

Figur 2-1  Ramverk för Trafikverkets tillgångsförvaltning. 
 

Ramverket visar också vad som behövs för att ta fram delarna i den röda tråden (ljusbruna 

fält i Figur 2-1). Det handlar bland annat om att ha rätt kompetens och information.  

                                                           
6 Trafikverkets strategi för tillgångsförvaltning. TDOK 2017:0353. 

https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202017-0353.pdf
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De röda fälten i Figur 2-1 är grupperade i Mål tillgångsförvaltning, Tillgångar och Drift.  

 Mål tillgångsförvaltning omfattar övergripande mål och strategier för vägnätet.  

 I Tillgångar inryms allt som utförs på tillgångarna, dvs. förebyggande och avhjälpande 

underhåll, reinvesteringar samt nyinvesteringar. Här ingår Tillgångsstrategi Vägkropp. 

 Drift avser här åtgärder utöver underhåll och investeringar som behövs för att 

anläggningen ska kunna trafikeras. För Vägkropp finns inga driftåtgärder identifierade. 

Till det ljusbruna fältet Förbättring i Figur 2-1 hör inriktningsdokument7 för olika delar av 

anläggningen. De beskriver det långsiktiga behovet av utveckling inom en viss verksamhet. 

Under 2016 upprättades Inriktningsdokument vägyta och vägkropp 2016–20258. Kopplat 

till det finns en handlingsplan med konkreta aktiviteter och åtgärder som ska vidtas för att 

lösa de problem som har identifierats och analyserats. Dokumentet behandlar tre områden 

– Vägkropp, Beläggning och Vägmarkering – men under arbetet med Tillgångsstrategi 

Vägkropp såg vi behov av att skapa en separat ”Inriktning vägkropp”9. Utifrån detta har 

även en separat handlingsplan för Vägkropp tagits fram. Dessa dokument är upprättade 

som komplement till tillgångsstrategin. 

Tillgångsstrategin är alltså länken mellan målen för vägnätet och de åtgärder som plane-

ras i anläggningen medan inriktningsdokumentet används för att strukturerat och syste-

matiskt förbättra och utveckla verksamheten. 

Trafikverkets övergripande strategi för tillgångsförvaltning kommer att följas upp regel-

bundet. Varje år, vid ledningens genomgång, kontrolleras att strategin är ändamålsenlig och 

vart fjärde år mäts och analyseras förvaltningen. Resultatet bildar grund för verksamhets-

utveckling och ger underlag till en handlingsplan. Dessutom analyseras förvaltningens 

bidrag till leveranskvaliteter. Avvikelser analyseras och leder vid behov till förändringar i 

strategin. 

2.2 Transportpolitiska mål 

Transportpolitikens övergripande mål är ”att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 

landet.” Därutöver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål för tillgänglighet och ett 

hänsynsmål för säkerhet, miljö och hälsa. 

De transportpolitiska målen är en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom transport-

området, exempelvis hur myndigheterna ska prioritera bland olika önskemål och behov när 

de genomför sina uppdrag. Målen ska även vara ett stöd för regional och kommunal 

planering. 

Funktionsmålet 

”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

                                                           
7 Inriktning för väganläggningen. TRV Rapport, 2018.  
8 Inriktningsdokument vägyta och vägkropp 2016–2025, Ärende nr TRV 2017/45431. 
9 Inriktning för Vägkropp. Gapanalys av teknikområde Vägkropp. TRV Rapport, 2019.  
  Med Handlingsplan. 

http://intranat.trafikverket.local/Aktuellt/Nyhetsarkiv/Nyheter/Nyheter---arkiv/2018/2018-november/underhall/nu-finns-en-nationell-inriktning-for-att-forbattra-forvaltningen-av-vaganlaggningen/
http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws68/PROJ_plevj/Implementering%20av%20AA/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fwebbplatser%2Fws68%2FPROJ%5Fplevj%2FImplementering%20av%20AA%2FV%C3%A4g%2F91%20Implementering%20teknikomr%C3%A5desansvar%2FLeveranser&FolderCTID=0x012000E8B989451FC85F4F93BE26D8ABB5E9BF&View=%7bFA0BB1EA-973E-49DE-9FA0-42AEF5CFF441%7d
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utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt 

svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.” 

Hänsynsmålet  

”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska 

dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att 

ökad hälsa uppnås.” 

2.3 Transportsystemets leveranskvaliteter 

Leveranskvalitet är en egenskap som beskriver Trafikverkets förmåga att leverera ett till-

gängligt och säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö och hälsa. De sex kvaliteterna 

är robusthet, punktlighet, kapacitet, användbarhet, säkerhet samt miljö och hälsa. De är 

utformade utifrån Trafikverkets ansvar inom transportpolitiken. Fyra av dem är kopplade till 

funktionsmålet och två är kopplade till hänsynsmålet (Figur 2-2). 

 

 

 

 

Figur 2-2  Leveranskvaliteterna i förhållande till de transportpolitiska målen10.  

                                                           
10 Vidmakthållande. Underlagsrapport till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029.  
  TRV publ. 2017:146. 
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http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2014
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2014
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Trafikverket har formulerat följande definitioner av leveranskvaliteterna:    

Robusthet – transportsystemets förmåga att stå emot och hantera störningar.  

Punktlighet – transportsystemets förmåga att uppfylla eller leverera planerade res- och 

transporttider samt förmågan att snabbt tillhandahålla rätt information vid störningar. 

Kapacitet – transportsystemets förmåga att hantera efterfrågad volym av resor och 

transporter.  

Användbarhet – transportsystemets förmåga att hantera kundgruppernas behov av 

transportmöjligheter.   

Säkerhet – transportsystemets förmåga att minimera antalet omkomna och allvarligt 

skadade.  

Miljö och hälsa – transportsystemets förmåga att minimera negativ påverkan på klimat, 

landskap och hälsa samt förmågan att främja den positiva utvecklingen av dessa. 

Trafikverket strävar efter att transportsystemet ska ha rätt leveranskvalitet såväl i dag som i 

framtiden. Begränsade ekonomiska resurser kräver en avvägning mellan vilken leverans-

kvalitet transportsystemet ska erbjuda i dag och hur anläggningen bäst förvaltas ur ett 

långsiktigt perspektiv.   

2.4 Indelning i vägtyp för drift och underhåll 

Trafikverket har delat in det statliga vägnätet i ”vägtyper” för att kunna beskriva, på en 

strategisk nivå, hur vägnätet fungerar för våra kunder (Tabell 2-1). Indelningen baseras inte 

enbart på ÅDT utan på vilken roll vägtypen har i transportsystemet.  

Tabell 2-1  Indelning av det statliga vägnätet i vägtyper för drift och underhåll.  

Vägtyp för drift och underhåll Slitlager Väglängd  
(km) 

1 Vägar i storstadsområden belagd      478 

2 Vägar som bildar större sammanhängande stråk belagd   7 975 

3 Vägar för dagliga resor och arbetspendling belagd 19 923 

4 Övriga för näringslivet viktiga vägar belagd 
grus 

25 342 
  4 462 

5 Vägar som är viktiga för landsbygden belagd 
grus 

 4 114 
    118 

6 Lågtrafikerade vägar belagd 
grus 

22 335 
13 709 

 

Vägtyp 1 består av högtrafikerade vägar i områdena runt Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Eftersom trafikintensiteten är hög får en liten störning på dessa vägar ofta stor effekt för 

trafikanterna. 

Vägtyp 2 är vägar som ingår i stamvägnätet och hit räknas Europavägarna och vissa riks-

vägar. De är huvudvägar för långväga transporter och bedöms som viktiga för landets 

ekonomi och välfärd. 
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Till Vägtyp 3 räknas förutom pendlingsvägar även viktiga vägar för kollektivtrafik och vägar 

mellan regioncentra. 

I Vägtyp 4 ingår främst vägar där näringslivet ställer höga krav på kapacitet i form av god 

framkomlighet och bärighet. 

Vägtyp 5 omfattar ett begränsat vägnät som är särskilt viktigt för att ge god tillgänglighet 

och för att ge näringslivet möjligheter att utvecklas på landsbygden. 

Vägtyp 6 är lågtrafikerade vägar och består framför allt av anslutningsvägar och vägar som 

är viktiga för boende och rekreation.  
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3 Beskrivning av teknikområdet  
Det vi i dagligt tal kallar ”väg” har i arbetet med tillgångsstrategier delats upp i två teknik-

områden – Vägkropp och Beläggning. Denna tillgångsstrategi behandlar Vägkropp.  

I teknikområde Vägkropp ingår de obundna delarna av en vägöverbyggnad, dvs. stödremsa, 

obundet bärlager och förstärkningslager, samt underbyggnad och avvattningssystem (Figur 

3-1). I teknikområde Beläggning ingår slitlager, som kan vara ett bundet slitlager eller ett 

grusslitlager, samt eventuella andra bundna lager.  

 

Figur 3-1  Principskiss av vägkropp med beläggning.  
 

Beroende på terrängen och byggnadsförutsättningarna byggs en väg i skärning (vänstra 

delen i Figur 3-1) eller som en bank (högra delen i Figur 3-1).  

I en skärning har den ursprungliga marken grävts bort. Undergrunden är den opåverkade 

delen av marken och terrassytan bildar gräns mellan överbyggnaden och den iordnings-

ställda övre delen av undergrunden. En vägbank byggs ovanpå den ursprungliga marken. 

Här bildar terrassytan gräns mellan överbyggnaden och underbyggnaden.  

I underbyggnaden ingår fyllnadsmaterial och eventuella tillhörande geokonstruktioner. 

Avvattningssystemet omfattar anläggningsdelar för att samla upp och avleda vatten, dvs. 

diken, dagvattenledningar, dräneringsledningar, brunnar, trummor etc. 

Vägens placering, i skärning eller på bank, påverkar vilka skadetyper som kan uppstå med 

tiden, t.ex. vatten- och materialtransport genom en skärning i sidolutande terräng, eller 

stabilitetsproblem i en hög bank. 

Observera att de båda teknikområdena Vägkropp och Beläggning samverkar i mycket hög 

grad för att tillgodose trafikanternas behov. Slitlagrets tillstånd är beroende av underlig-

gande lagers och avvattningssystemets tillstånd. Därför är det vanligt att en skada som syns 

på vägens yta kräver en åtgärd i de delar som inte syns. Av samma skäl kan man uppnå 

synergieffekter mellan en avvattningsåtgärd och en beläggningsåtgärd. 

3.1 Överbyggnad 

En vägöverbyggnad består av flera lager som har olika funktioner (Figur 3-2). Slitlagret ska 

ge trafiken en jämn yta med tillräcklig friktion. Stödremsan förhindrar att vatten tränger in i 

vägkroppen. Den ger även stöd så att kanten på de bundna lagren inte bryts sönder. Under 

Vägkropp 

Beläggning 

Trumma 

Stödremsa 
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slitlagret, som är några cm tjockt, följer ett eller flera bärlager som sprider trafiklasten så att 

underliggande lager inte blir överbelastade. Bärlager kan vara obundna eller bundna med 

bitumen eller cement. Bundna lager är styvare och har större lastspridningsförmåga och 

används därför på vägar med tung trafik.  

 

Figur 3-2  Exempel på vägöverbyggnad11. 
  

Under bärlagret läggs ett förstärkningslager som både utgör en stabil plattform för 

ovanförliggande bär- och slitlager och skyddar underliggande lager genom att sprida 

trafiklasten. Ibland används även ett s.k. undre förstärkningslager. Det kallas också för 

skyddslager eftersom det ska skydda underliggande lager mot tjäle. Detta är aktuellt när 

undergrunden är tjälfarlig. 

3.2 Underbyggnad och geokonstruktioner 

Vägunderbyggnaden inklusive terrassytan ger en stabil grund för överbyggnaden. Den 

består av fyllnadsmaterial och eventuella geokonstruktioner (grundförstärkning).  

En geokonstruktion definieras som en stödjande eller bärande konstruktion som antingen 

helt utgörs av jord eller berg eller vars funktion är beroende av omgivande jords eller bergs 

hållfasthetsegenskaper.12 Syftet med vägens geokonstruktion är att förhindra skadliga sätt-

ningar i vägen och/eller att öka dess stabilitet så att ras och skred13 förhindras (Tabell 3-1).  

Tabell 3-1  Exempel på geokonstruktioner och deras användningsområden. 

Geokonstruktion Förhindra skadliga sättningar Öka stabiliteten 

Materialskiljande lager, t.ex. geotextil x x 

Jordarmering med geonät x x 

Stödmur av gabioner eller blocksten  x 

Tryckbank  x 

Lättfyllning x x 

Pålar x x 

Bankpålning x x 

Kalk-cementpelare x x 

Spont  x 

Rustbädd  x  

                                                           
11  TRVK Väg, Trafikverkets tekniska krav Vägkonstruktion. TDOK 2011:264. 
12 Definition från Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner – TK Geo 13. TDOK 2013:0667. 
13 Ras inträffar i friktionsjord, t.ex. sand, när enstaka partiklar rullar iväg. Skred inträffar i 
kohesionsjord, t.ex. lera, när en homogen massa glider iväg. 

https://trafikverket.ineko.se/se/trvk-v%c3%a4g
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202013-0667.pdf
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Materialskiljande lager förhindrar att två intilliggande jordlager, med olika kornstor-

lekar, blandar sig med varandra och orsakar sättningar, bärighetsskador eller tjälskador.  

Det används vanligen på terrassytan för att skilja mellan ett grovt och ett fint material. 

Materialskiljande lager kan bestå av jord, grus, geotextil eller annat material (Figur 3-3). 

När geotextil används ska den vara av polyester, polypropen eller polyeten och ha en viss 

föreskriven beständighet mot mekanisk påverkan.  

     

Figur 3-3  Geotextil som materialskiljande lager.  
 

Geonät av extruderat syntetmaterial är ett exempel på jordarmering som används för att 

armera vägbankar och därigenom öka stabiliteten. Näten är plana och styva och tillverkas 

med olika maskstorlek. När banken packas låses vägmaterialets partiklar fast i maskorna. 

Gabioner är stenfyllda nätkorgar som används som stödkonstruktioner vid anläggnings-

arbeten. När de används som stödmur längs en vägslänt kan slänten kortas ner och mindre 

yta behöver tas i anspråk (Figur 3-4). 

 

Figur 3-4  Stödmur av gabioner.  
 

Tryckbankar, eller stabiliserande bankar, läggs ut längs med den ”ordinarie” banken 

för att öka stabiliteten mot grundbrott. Det är det billigaste sättet att öka stabiliteten och 

används ofta ihop med någon annan metod. Eftersom det är låga krav på massornas kvalitet 

i en tryckbank kan det vara ett sätt att använda dåliga massor. Nackdelen är att tryckbankar 

tar stor plats och kräver vägområde eller inskränkt vägrätt. 

Lättfyllning kan användas när den projekterade vägbanken blir för tung för undergrunden 

och det finns risk för sättningar eller dålig stabilitet. Lätta material kan även användas som 

fyllning mot stödkonstruktioner för att begränsa jordtrycket. Då ersätts det konventionella 

bankfyllningsmaterialet, som har en densitet på ca 1,9 ton/m3, med ett material som har 
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lägre densitet än 1,2 ton/m3. Exempel på lättfyllningsmaterial är lättklinker (0,4 ton/m3)14, 

skumglas (0,3 ton/m3)15 och cellplast (0,1 ton/m3)16. Lättklinker är bränd expanderad lera 

och skumglas tillverkas av återvunnet glas som smälts så att det innehåller mycket luft 

(Figur 3-5).  

       

Figur 3-5  Exempel på lättfyllningsmaterial. Lättklinker (till vänster) och skumglas (till höger). 

 

Cellplast för lättfyllning består av block av expanderad styrencellplast (EPS) och används 

ofta för att jämna ut sättningar i övergångar mellan förstärkt och icke förstärkt vägsträcka, 

t.ex. mellan en tillfartsbank och en pålgrundlagd bro (Figur 3-6 och Figur 3-7). 

  

Figur 3-6  Princip för att reducera lasten från en vägbank och jämna ut sättningar med hjälp av 
lättfyllning av cellplast.  
 

Lättfyllning kan också användas som tjälisoleringsmaterial på grund av dess porositet som 

gör att den inneslutna luften isolerar. Exempelvis används skivor av extruderad polystyren-

cellplast (XPS) för att isolera undergrunden och undvika ojämna tjällyftningar när jord-

materialet har varierande tjällyftande egenskaper (Figur 3-7). 

   

Figur 3-7  Användning av cellplast i vägbyggande. Vänster: Lättfyllning av expanderad styren- 
cellplast (EPS) mot brostöd. Höger: Tjälisolering med extruderad polystyrencellplast (XPS).  
  

                                                           
14 Lättklinker i vägkonstruktioner. Allmän teknisk beskrivning. Vägverket publ. 2003:1. 
15 AMA Anläggning 17, CED.13 Fyllning med skumglas för väg, plan o.d., byggnad, bro, järnväg samt 
vegetationsyta m.m. 
16 Cellplast som lättfyllning i vägkonstruktioner. Allmän teknisk beskrivning. Vägverket publ. 2004:109. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2349
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2350
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Pålning. En påle kan fungera på två sätt. Antingen överför den en viss last till ett fastare 

lager via sin spets eller så sprider den lasten över en större jordvolym via sin mantelyta. I 

vägsammanhang används pålar vanligtvis med en platta på toppen och flera pålar med 

plattor bildar då en bankpålning (Figur 3-8). Plattorna används för att lasten inte ska 

hamna mellan pålarna och därmed ge stora deformationer. Bankpålning är en relativt dyr 

förstärkningsmetod, men klarar stora laster och ger mycket små eftersättningar. Det är 

också vanligt med bankpålning i kombination med geonät. 

 

Figur 3-8  Bankpålning. 

 

Kalk-cementpelare (KC-pelare) används för att förstärka undergrund av lera och är 

betydligt billigare än bankpålning. Kalk- och cementblandningen består av minst 70 % kalk 

och cement17 och fungerar som ett bindemedel som reagerar med leran och gör den fastare 

och starkare. Vilken blandning som är lämplig beror på lerans egenskaper och provas ut 

genom laboratorietester i varje enskilt fall. KC-pelare tillverkas på plats genom att man 

roterar ner en vinge i leran till önskat djup och därefter roterar upp den samtidigt som man 

trycker ut kalk- och cementblandningen (Figur 3-9).  

 

 

Figur 3-9  Kalk-cementpelare. Princip, installation och resultat. 

                                                           
17 Resterande 30 % kan vara en aska eller annan restprodukt med gynnsamma egenskaper. 
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Rustbädd är en geokonstruktion med gamla anor som används för att kunna bygga väg 

över myrar och andra mycket mjuka underlag (Figur 3-10). Konstruktionen består 

exempelvis av rundvirke eller plank som läggs ut korsvis i två eller flera skikt. På så sätt 

fungerar rustbädden som en armering av jorden. Samtidigt bildar den ett materialskiljande 

lager mellan undergrunden och överbyggnaden. 

 

Figur 3-10  Överytan på en rustbädd. 

3.3 Avvattningssystem  

Avvattningssystemet ska ta hand om naturligt förekommande vatten inom väganläggningen. 

Det handlar om dräneringsvatten, dagvatten och naturflöden.  

Dränering av vägkroppen är viktigt eftersom vatten försämrar de ingående lagrens defor-

mationsegenskaper och kan orsaka både sättningar, tjällyftning och materialtransport inom 

och ut ur vägkroppen. Dräneringsvatten leds bort med hjälp av dräneringsledningar, väg-

diken och vägtrummor och vidare ut i utloppsdiken. 

Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller väg. Det leds 

bort av trafiksäkerhetsskäl (för att undvika vattenplaning och halka) och för att hindra 

vattnet från att tränga in i vägkroppen och försämra bärigheten. 

Naturflöden är bäckar, åar, älvar och andra vattendrag, men även sådana flöden som före-

kommer tillfälligt vid stora nederbördsmängder eller snösmältning. De behöver ledas förbi 

och genom vägkroppen på ett sätt som inte skadar vägen, omgivande mark, naturflödet eller 

dess ekosystem. 

Om inte avvattningen fungerar kan vägen bli en barriär som stoppar vatten och medför 

översvämning av ytor uppströms. Vägen kan också styra om vattenflöden så att det uppstår 

erosionsskador och översvämning nedströms vägen. Hanteringen av vattnet kan påverka 

grundvattennivåer och orsaka spridning av föroreningar på grund av olyckor på vägen. 

Avvattningssystemet består oftast av öppna diken. Dikena har många funktioner, som 

ibland kan vara i konflikt med varandra (Figur 3-11). De ska avvattna (samla upp och leda 

bort dagvatten från) vägytan och vägområdet och de ska dränera vägkroppen, men de ska 

också se till att föroreningar kan läggas fast i slänt och dikesbotten och inte spridas vidare. 

Dessutom ska dikena ge en förlåtande avkörningsmiljö, plats för snöupplag, goda natur- och 

kulturvärden och en god ”skötselekonomi”.  
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Figur 3-11  Vägdikets olika funktioner och de komponenter som funktionerna är beroende av18.  
 

Förutom vanliga skärningsdiken finns det bankdiken som anläggs i anslutning till 

bankfoten när vatten från vägområdet inte får rinna ut över omgivande mark. Överdiken 

anläggs för att hindra att vatten från högre liggande mark eroderar skärningsslänter eller 

orsakar svallisbildning. Utloppsdiken (terrängdiken) anläggs där det behövs för att leda 

vatten från vägområdet till omgivande terräng.  

Vägtrummor används för att leda befintliga eller förväntade vattenflöden genom vägen så 

att översvämning och andra problem undviks. De tillverkas av plast, betong eller galvani-

serad plåt och läggs i så rät vinkel mot vägen som möjligt. Beroende på vattenflödets storlek 

används enkel-, dubbel- eller trippeltrummor (Figur 3-12). 

    

 

Figur 3-12  Exempel på enkeltrumma, dubbeltrumma och trippeltrumma.  

                                                           
18 Från Vägdikenas funktion och utformning. Vägverket publ. 2003:103. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2495
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Vid utformning av vägtrummor tas även hänsyn till djurlivet. Miljötrummor används som 

faunapassager för att åtgärda de barriäreffekter som vägkroppen kan ge. De utformas för att 

tillåta passage av grod- och kräldjur samt medelstora däggdjur (Figur 3-13).  

 

Figur 3-13  Exempel på faunapassage. En strandremsa inuti 
vägtrumman möjliggör passage av landlevande smådjur. 
 

Ett avvattningssystem kan också innehålla djupdränering – en djupt liggande 

dräneringsledning som reglerar grundvattenytan och vattenhalten i vägar som ligger i 

jordskärning med hög grundvattenyta.  
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4 Analys av teknikområdet 
Detta kapitel beskriver och analyserar hur teknikområde Vägkropp har bidragit till trans-

portsystemets leveranskvaliteter i förhållande till trafikutveckling, tillgångarnas ålder och de 

kostnader som förvaltningen av tillgångarna inneburit.   

4.1 Trafikutveckling  

Trafikarbetet på de svenska vägarna ökar kontinuerligt. Under perioden 1990 till 2018 

ökade det totala trafikarbetet med 31 procent, medan trafikarbetet med tunga fordon ökade 

med 29 procent (Figur 4-1). En effekt av den ökade trafikmängden är att vår tillgång till 

anläggningen för att utföra underhållsåtgärder minskar, samtidigt som det är dyrare att 

utföra åtgärder i högtrafikerade miljöer. 

 

Figur 4-1  Trafikutveckling på det svenska vägnätet 1990–2018. Miljoner fordonskilometer per år med 
tunga fordon respektive personbilar20. 

 
Majoriteten av trafikarbetet, 74 procent, utförs på vägtyperna 2 och 3, dvs. på stamvägnätet, 

pendlingsvägar, viktiga vägar för kollektivtrafik och vägar mellan regioncentra (Tabell 4-1). 

Tabell 4-1  Fördelning av trafikarbetet mellan vägtyper för drift och underhåll.  

 Vägtyp för drift och underhåll  Andel av trafikarbetet  
(%) 

1 Vägar i storstadsområden 8 

2 Vägar som bildar större sammanhängande stråk 41 

3 Vägar för dagliga resor och arbetspendling 33 

4 Övriga för näringslivet viktiga vägar 12 

5 Vägar som är viktiga för landsbygden 1 

6 Lågtrafikerade vägar 5 

                                                           
20 Trafikarbete på svenska vägar, Trafikanalys 2019. 
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4.2 Ålder  

Det statliga bilvägnätet är gammalt. Omkring 60 procent av vägkropparna är byggda 1970 eller 

tidigare21, vilket innebär att de är 50 år eller äldre (Tabell 4-2).  

Tabell 4-2   Åldersfördelning hos det statliga bilvägnätet. Totalt och inom respektive trafikklass.21  

 
Andel av väglängden (%), som har nybyggnadsår 

 före 1950 1951–59 1960–69 1970–79 1980–89 1990–99 2000–10 2010–17 

I hela vägnätet: 41 4 18 12 8 7 7 3 

I trafikklass (ÅDT)         

1.             0–249 51 2 13 12 8 7 5 2 

2.         250–499 50 33 15 12 9 6 4 1 

3.         500–999 45 3 20 13 7 6 4 1 

4.   1 000–1 999 40 4 26 11 6 6 5 2 

5.   2 000–3 999 30 7 23 11 7 6 12 5 

6.   4 000–7 999 18 7 18 11 9 12 19 7 

7.           > 8 000 9 2 25 22 9 18 10 5 

 

Under perioden 2001–2018 åtgärdades det belagda vägnätet ungefär vart sjuttonde år 

(medianvärde för hela vägnätet), men åtgärdsintervallen varierade mycket, både mellan 

trafikklasser och inom trafikklasser (Figur 4-2). I trafikklassen 0–249 ÅDT var det 21 år 

mellan åtgärderna medan det i trafikklassen > 8000 ÅDT var 9 år mellan åtgärderna 

(medianvärden). 

 

Figur 4-2  Åtgärdsintervall totalt och per trafikklass. Nerifrån och upp representerar varje box 10-
percentilen, 25-percentilen, median, 75-percentilen och 90-percentilen. Baserat på data från PMSV3. 
 

                                                           
21 NVDB, 2019. Notera att åldersredovisningen i NVDB håller på att revideras.  

(År) 
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Att åtgärdsintervallen varierar så mycket inom varje trafikklass kan tolkas som att vissa 

åtgärder har varit mer lyckade än andra, men det finns också ett åldersberoende (t.ex. 

teknikutveckling och ändringar i gällande krav). Exempelvis var åtgärdsintervallen för de 

lågtrafikerade vägarna längre i slutet av perioden 2001–2018. 

Åtgärdsintervallen varierar också mellan olika åtgärdstyper (Figur 4-3). 

 

Figur 4-3  Exempel på åtgärdsintervall för några olika beläggningsåtgärder. Nerifrån och upp 
representerar varje box 10-percentilen, 25-percentilen, median, 75-percentilen och 90-percentilen. 
Baserat på data från PMSV3. 
 

Ovan beskrivna åtgärder är beläggningsåtgärder, t.ex. halvvarm massabeläggning. I de flesta 

fall utförs i samband med sådana åtgärder också åtgärder på vägkroppen, exempelvis 

avvattningsåtgärder såsom dikning, dränering och trumbyten eller utskiftning av material i 

vägkroppen. 

4.3 Kostnader  

Trafikverket förvaltar drygt 9800 mil bilväg. Vägnätets omfattning är relativt konstant 

eftersom det byggs ungefär lika mycket ny väg som det avvecklas, men de nya delarna är 

mer komplexa och därmed dyrare att underhålla.  

Totalkostnaderna för underhåll av belagda vägar har varierat kraftigt under perioden 1990–

2018, men den generella trenden är att kostnadsnivån över hela perioden har varit konstant 

(Figur 4-4). I kostnaderna ingår tillståndsmätningar, analys, uppföljning, förebyggande och 

avhjälpande underhåll, reinvesteringar och byggherrekostnader. 

(År) 
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Figur 4-4  Årliga kostnader för underhåll av belagda vägar (totalkostnad i 2018 års prisnivå).22 
 

För reinvesteringar tillämpas följande avskrivningstider23 för komponenter som ingår i 

teknikområdet. De är beräknade utifrån en viktning av nyttjandetiden för de olika delarna. 

 Obundna lager 40 år (viktat värde för bärlager, förstärkningslager och lätt bergbank). 

 Grundförstärkningar 80 år (viktat värde för terrass, kalk-cementpelare och pålar). 

 Avvattningssystem 20 år (viktat värde för diken, trummor med diameter högst  

2 m (sidotrumma eller vägtrumma), dränering samt in- och utlopp).  

Den årliga kostnadsramen för underhållsåtgärder kopplat till avvattning av vägkropp är  

ca 230 miljoner kronor i Underhållsplan Avvattning. Därutöver finns ramen för diknings-

åtgärder i Basunderhåll väg med ca 300 miljoner konor per år. Dessutom utförs underhålls-

åtgärder för bärighet, avvattning och grusning på grusvägar för ca 120 miljoner kronor per 

år.  

För reinvesteringsåtgärder på vägkroppens obundna lager och geokonstruktioner finns idag 

inga riktade medel i underhållsplanen. 

Investeringsverksamheten genomför också åtgärder på vägkropp (bärighet och avvattning), 

men det finns ingen samlad information om beloppen.  

4.4 Bidrag till transportsystemets leveranskvaliteter  

Här beskrivs och analyseras hur förvaltningen av teknikområde Vägkropp påverkar 

transportsystemets leveranskvaliteter, så som de har formulerats av Trafikverket. 

Förvaltningen bedöms ha störst direkt effekt på transportsystemets robusthet, kapacitet, 

användbarhet, säkerhet samt miljö och hälsa. Påverkan på transportsystemets punktlighet 

                                                           
22 Vägverkets/Trafikverkets årsredovisningar. 
23 Anläggningstillgångar, beskrivning av kategorier och reinvesteringar samt avskrivningstider.  
    TDOK 2016:0264. 
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beskrivs därför inte här. Åtgärder som påverkar robustheten påverkar indirekt andra 

leveranskvaliteter – både på kort och lång sikt.  

4.4.1 Robusthet  

Transportsystemets robusthet definieras som dess förmåga att stå emot och hantera 

störningar. 

Klimatförändringar medför ökade krav på klimatanpassning av befintliga vägars utformning 

och dimensionering, bland annat på grund av ökade nederbördsmängder. Det kan även 

påskynda vägarnas nedbrytning, t.ex. på grund av längre perioder med temperaturväxlingar 

kring fryspunkten. 

Teknikområde Vägkropp har stor inverkan på transportsystemets robusthet genom väg-

kropparnas funktionella standard eftersom en funktionsbrist, t.ex. en kollapsad vägtrumma, 

påverkar framkomligheten.  

Robustheten beror också på vägkropparnas tillstånd eftersom ett gott tillstånd minskar 

sannolikheten för funktionsbrister. Enligt de årliga tillståndsmätningarna har tillståndet på 

våra vägar förbättrats fram till 2006, för att därefter vara i stort sett konstant, med en liten 

ökning de senaste åren. Det gäller både längsgående ojämnheter och spårdjup (Figur 4-5 

och Figur 4-6).  

  

Figur 4-5  Tillståndsförändring – längsgående ojämnheter, IRI, mm/m, under perioden 1990–2019.  
Vänster: Trafikklass 250–499 ÅDT. Höger: Trafikklass 2000-3999 ÅDT. Uppifrån och ner visas 90-percentilen (röd), 
75-percentilen (gul) och median (blå).  
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Figur 4-6  Tillståndsförändring – spårdjup, mm, under perioden 1990–2019. Vänster: Trafikklass 250–499 ÅDT.  
Höger: Trafikklass 2000-3999 ÅDT. Uppifrån och ner visas 90-percentilen (röd), 75-percentilen (gul) och median (blå).  

 

Tillståndsutvecklingen kan tyckas oväntad men förklaras av en tydlig ökning av små, kort-

siktiga åtgärder, på bekostnad av mer långsiktiga åtgärder. På vägar med mindre trafik än 

2000 fordon/dygn visar detta sig dels som en ökad mängd tankbeläggningar, dels som att 

andelen fiktiva åtgärder ökar, dvs. det blir fler sträckor med tydlig tillståndsförbättring utan 

någon rapporterad åtgärd.  

Det bör också noteras att tillståndsmätningarna inte täcker alla tillståndsvariabler ännu. 

Exempelvis mäts inte ytskador och sprickor idag, men de påverkar åtgärdsbehovet inom både 

teknikområde Vägkropp och teknikområde Beläggning. 

Analys av de senaste årens tillståndsmätningar visar en trend med ökande tvär- och 

längsgående ojämnheter, och även en försämrad initial effekt av utförda åtgärder vilket 

innebär kortare livslängder för åtgärderna. 

Tillståndet för de lågtrafikerade vägarna har utvecklats negativt under de senaste åren. Det 

handlar framförallt om åldersrelaterade problem såsom sprickor och stensläpp samt ökade 

problem med ojämna vägkanter.24 

  

                                                           
24 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Remissvers 2017-08-31.  
    TRV publ. 2018:058. 

Sp
år

d
ju

p
 (

m
m

) 

Betraktelseår Betraktelseår 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2031
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2031


 

28 

4.4.2 Kapacitet  

Transportsystemets kapacitet definieras som dess förmåga att hantera efterfrågad volym 

av resor och transporter.  

För att möta trafikutvecklingen har den maximalt tillåtna bruttovikten för fordon som 

färdas på allmänna vägar successivt ökat från 33,5 ton på 1950-talet till 74 ton under de 

senaste åren25. Idag (2019) tillhör ungefär en femtedel av det statliga bilvägnätet bärig-

hetsklass (BK) 4 och cirka 96 % tillhör BK1 eller BK4 (Tabell 4-3). Eftersom orsaken till den 

aktuella bärighetsklassen inte redovisas i Nationell vägdatabas (NVDB) kan man inte säga 

om en eventuell bärighetsnedsättning beror på tillståndet hos vägkroppen eller på tillståndet 

hos en bro på sträckan. 

Tabell 4-3  Andel av väglängden i olika vägtyper för drift och underhåll (Leveranskvalitet DOU 2017), 
som tillhör bärighetsklass 1, 4 respektive 2/3 26.  

Vägtyp för drift och underhåll  BK1 BK4 BK2/BK3 

1. Vägar i storstadsområden 100 % 0 % 0 % 

2. Vägar som bildar större sammanhängande stråk 63 % 37 % 0 % 

3. Vägar för dagliga resor och arbetspendling 72 % 28 % 0 % 

4. Övriga för näringslivet viktiga vägar 80 % 18 % 2 % 

5. Vägar som är viktiga för landsbygden 88 % 8 % 5 % 

6. Lågtrafikerade vägar 86 % 5 % 9 % 

Hela vägnätet: 80 % 16 % 4 % 

 

Anpassning har också gjorts till nya axelkonfigurationer. Exempelvis har det maximalt 

tillåtna axeltrycket på en singelaxel/boggiaxel ökat från 6 ton/8 ton på 1950-talet till  

10 ton/18 ton idag. Numera finns det flera varianter av boggiaxelmontage och det är även 

tillåtet med 26 tons last på ett trippelaxelmontage.27 

4.4.3 Användbarhet  

Transportsystemets användbarhet definieras som dess förmåga att hantera kund-

gruppernas behov av transportmöjligheter. 

Den långsiktiga användbarheten handlar om att vägarna, även cykelvägarna, ska vara 

tillgängliga över tid och att bärigheten ska upprätthållas, vilket är viktigt för näringslivets 

transporter. I båda fallen är användbarheten beroende av robustheten, eftersom det är 

robustheten som säkerställer tillgängligheten och bidrar till att bibehålla bärigheten.  

Bärighetsnedsättning är en restriktion som behöver användas för vissa vägar under tjälloss-

ningsperioder eller vid ytupptining under tjälperioden vilket begränsar användbarheten. 

Väglängden med tillfällig nedsättning av tillåten bruttovikt och/eller axeltryck på grund av 

tjällossning varierar något mellan olika år. Den varierar också mellan olika regioner, men 

har under den senaste tioårsperioden legat på en nivå kring 1 000 km i alla regioner utom i 

                                                           
25 Transportstyrelsen Lasta lagligt. Vikt och dimensionsbestämmelser för tunga fordon. 
26 Nationell vägdatabas NVDB, 2019-08-19. 
27 Transportstyrelsen Lasta lagligt. Vikt och dimensionsbestämmelser för tunga fordon. 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/Publikationer/Vag/Yrkestrafik/Lasta-lagligt1/Lasta-lagligt/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/data/Nationell-vagdatabas/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/Publikationer/Vag/Yrkestrafik/Lasta-lagligt1/Lasta-lagligt/
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Stockholm (Figur 4-7), där sådana restriktioner är sällsynta. Innan 2007 var motsvarande 

siffra betydligt högre för de flesta regioner och även mer varierande mellan regionerna. 

Minskningen beror på ökad samverkan med näringslivet och systematiska tjälsäkrings-

åtgärder. De senaste åren finns en tendens till ökning i vissa regioner, vilket kan bero på 

ogynnsamma väderförhållanden där klimatförändringen kan vara en bidragande orsak. 

 

Figur 4-7  Väglängd med tillfälligt nedsatt bruttovikt och/eller axeltryck under tjällossningen, under 
perioden 2004–2019. Det statliga vägnätet uppdelat i Trafikverkets regioner.  
 

Även varaktigheten för bärighetsnedsättningarna har legat på en lägre nivå de senaste tio 

åren jämfört med tidigare (Figur 4-8). Fördelningen mellan regionerna när det gäller 

restriktionernas varaktighet följer samma mönster som väglängden med restriktioner. 

 
Figur 4-8  Väglängd och tid med tillfälligt nedsatt bruttovikt och/eller axeltryck under tjällossningen, 
under perioden 2004–2019. Det statliga vägnätet uppdelat i Trafikverkets regioner. 
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4.4.4 Säkerhet  

Transportsystemets säkerhet definieras som dess förmåga att minimera antalet omkomna 

och allvarligt skadade. 

På kort sikt inverkar underhållsverksamheten på transportsystemets säkerhet genom att den 

kan upptäcka och åtgärda eller varna för säkerhetsrelaterade brister i infrastrukturen. 

Brister upptäcks genom bland annat löpande inspektioner, tillståndsbedömningar, leverans-

uppföljningar och besiktningar.  

På längre sikt påverkas säkerheten genom att underhållsåtgärder säkerställer robustheten 

över tid. En robust anläggning innebär att trafiksäkerhetsrelaterade funktionsbrister såsom 

trumras, skred och översvämningar minimeras. 

4.4.5 Miljö och hälsa 

Leveranskvaliteten miljö och hälsa definieras som transportsystemets förmåga att 

minimera negativ påverkan på klimat, landskap och hälsa samt förmågan att främja den 

positiva utvecklingen av dessa. 

Liksom vid övrigt arbete med anläggningsmaskiner skapas utsläpp av växthusgaser vid 

underhållsåtgärder inom teknikområde Vägkropp. Genom att ställa krav på klimateffek-

tivitet i upphandlingar bidrar förvaltningen till minskad klimatpåverkan från sådana åtgär-

der. Sedan 2019 ställer Trafikverket klimatkrav på bland annat drivmedel som används av 

entreprenörer. Negativ klimatpåverkan minskas också genom de tjälsäkringsåtgärder och 

bärighetshöjande åtgärder som utförs för att öka vägnätets användbarhet. Ökad användbar-

het leder till färre omledningar för den tunga trafiken vid extremväder och under tjälloss-

ningsperioden. 

Avvattningssystemet, t.ex. trummor och öppna diken, förhindrar översvämningar och är i 

vissa fall försett med grundvattenskydd, vilket minskar negativ påverkan på landskap och 

hälsa. Faunapassager i form av olika miljötrummor används för att åtgärda de barriäreffek-

ter som vägkroppen kan innebära för djurlivet. Genom färre brister i vägkroppen, som 

orsakar ojämnheter på vägytan, minskar de negativa hälsoeffekterna orsakade av 

vibrationer. Bättre tjälsäkring och effektivare avvattning av vägkroppen på GC-vägar 

förbättrar vägkroppens funktion, vilket möjliggör ett ökat cyklande.  

4.5 Sammanfattande analys  

Det statliga bilvägnätet som ska vidmakthållas är gammalt. Ungefär hälften är 50 år eller 

äldre. Samtidigt som trafikarbetet ökar kontinuerligt har kostnadsnivån för underhåll av 

belagda vägar under perioden 1990–2018 varit relativt konstant (i 2018 års prisnivå).  

Årliga tillståndsmätningar av vägytan visar det belagda vägnätets funktionella tillstånd, 

såsom vägytans tvär- och längsgående ojämnheter. Däremot saknas systematisk information 

om vägkroppens tekniska tillstånd. Den tillståndsutveckling som anges tar inte heller hän-

syn till att antalet små, kortsiktiga åtgärder har ökat, på bekostnad av mer långsiktiga åtgär-

der. Mängden tillfälliga bärighetsnedsättningar, i antal km och varaktighet i dygn, har under 

den senaste tioårsperioden legat på en relativt konstant nivå jämfört med innan 2007, med 

vissa variationer i och mellan regioner. 
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Underhållets prestation med avseende på leveranskvaliteter kan mätas och följas upp med 

hjälp av indikatorer. Prestationen på kort sikt mäts genom att följa hur väl entreprenören 

levererar utifrån ställda krav, dvs. entreprenörens leveransprecision. Det kan exempelvis 

handla om entreprenörens förmåga att hålla inställelsetider vid oplanerade störningar. En 

god leveransprecision innebär att underhållet på bästa sätt bidrar till att upprätthålla 

leveranskvaliteterna här och nu. 

Prestationen på längre sikt framgår av tillståndsindikatorernas utveckling över en 

planperiod. En sådan indikator är hur stor del av den belagda vägytan som avviker från 

Trafikverkets underhållsstandard. Under den senaste planperioden har tillståndet för 

vägnätet varit relativt konstant, förutom för Vägtyp 1 Storstadsvägar (Figur 4-9).  

 

Figur 4-9  Utveckling av andel väglängd som avviker från beslutad underhållsstandard 
för belagd vägyta. Uppdelat på vägtyp.28 
 

Under den pågående planperioden, 2018–2029, kommer ett par förändringar att märkas. 

En påtaglig förändring blir att tillståndet (robustheten) på Vägtyp 5 Vägar som är viktiga 

för landsbygden, och framförallt Vägtyp 6 Lågtrafikerade vägar, kommer att försämras 

(Figur 4-10). Samtidigt kommer bärighetssatsningen att förbättra kapaciteten på Vägtyp 2,  

3 och 4, Vägar som bildar större sammanhängande stråk, Vägar för dagliga resor och 

arbetspendling samt Övriga för näringslivet viktiga vägar. 

 

Figur 4-10  Bedömda effekter på leveranskvaliteterna under perioden 2018–2029 
jämfört med 2017 års nivåer.29  

                                                           
28 Trafikverkets genomförandeplan för åren 2019–2024. TRV publ. 2019:029. 
29 Vidmakthållande. Underlagsrapport till Nationell plan för transportsystemet 2018–2019.  
    TRV publ. 2017:146. 

% 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-1440
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2014
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2014
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5 Mål för teknikområdet  
För närvarande saknar teknikområde Vägkropp en komplett databas för ingående komponenter 

och dess tillstånd. Det finns heller inget samlat system för förvaltning av teknikområdets till-

gångar. Därför kan inte specifika mål kopplas till alla leveranskvaliteter i dagsläget. Detta kom-

mer att förändras successivt eftersom det sedan några år pågår arbete med att inventera och 

registrera tillståndet, på i första hand vägtrummor. Det innebär att vi kommer att kunna specifi-

cera målen bättre i framtiden, men fram till dess har nedanstående mål satts upp.  

5.1 Robusthet  

a) Den andel av vägnätet som har vägkroppsbrister, kopplat till respektive vägtyps 

nationella underhållsmål, ska inte öka jämfört med 2017 års nivå 30, som är ca 7 %31.  

Vägkroppsbrist visas såsom avvattningsbrist i PMSV3. 

b) Inventeringen av vägtrummor ska vara klar 2025.  

När vi vet tillståndet för våra vägtrummor kan vi peka ut behovet av förebyggande 

underhållsåtgärder (som är mer samhällsekonomiska än akut avhjälpande åtgärder). 

Återkommande tillståndsbedömning av trummor, på grund av deras åtgärdsbehov 

eller andra skäl, ska utföras samtidigt som inventeringen framskrider. Resultatet ska 

användas för att ajourhålla trumregistret och som underlag för att prioritera åtgärder.  

c) Geokonstruktioner i nya vägobjekt ska dokumenteras i en databas, med början 2022. 

d) Utförda avvattningsåtgärder ska från och med 2019 rapporteras i förvaltnings-

systemet PMS Beläggning.  

Det gör att vi ser effekterna av förebyggande åtgärder inom teknikområde Vägkropp 

och synergieffekter inom teknikområde Beläggning. Vi kan också visa behovet av ett 

ökat förebyggande underhåll istället för avhjälpande åtgärder. 

e) För avvattningsåtgärder ska relationen mellan förebyggande och avhjälpande 

underhåll bibehållas, på alla vägtyper.   

Basnivå 2015–2018: 22 % avhjälpande underhåll.  

5.2 Kapacitet 

Teknikområde Vägkropp ska bidra till följande generella mål: 

a) Det vägnät som är viktigast för näringslivet ska tillhöra bärighetsklass 4. Det gäller 

s.k. ”Strategiskt utpekade vägar för tung trafik”, vilket motsvarar vägtyp 2–4.  

Basår 2019: 24 % av nätet.  Resultatmål 2029: 70–80 %32.  Resultatmål 2041: 100 %33. 

  

                                                           
30 Vidmakthållande. Underlagsrapport till Nationell plan för transportsystemet 2018–2029. 
    TRV publ. 2017:146. 
31 Enligt PMSV3, 2018. 
32 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Remissvers 2017-08-31.  
    TRV publ. 2018:058. 
33 Funktionella krav väg, Ärende nr TRV 2017/115429, sid 28. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2014
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2014
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2031
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2031
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5.3 Användbarhet 

a) Väglängden med nedsatt bruttovikt och/eller axeltryck vid extremväder och 

tjällossning, liksom nedsättningarnas varaktighet, ska minska kontinuerligt. 32 

Basår 2018: ca 7 000 km och ca 250 000 dygnkm    

5.4 Säkerhet 

a) Potentiellt underdimensionerade vägtrummor ska vara identifierade senast 2026.  

Det kan göras översiktligt med hjälp av verktyget ROP och resultatet från 

truminventeringen tillsammans med en ”flödesapplikation” som beräknar och 

kontrollerar att befintliga trumdimensioner är rätt.  

Kunskapen används i det förebyggande underhållet för att minska säkerhetsrisker, 

men även påverkan på omgivande miljö. Därför är detta mål också knutet till Miljö 

och hälsa. 

5.5 Miljö och hälsa 

Teknikområde Vägkropp ska bidra till följande generella mål och delmål: 

a)  Klimatneutral infrastruktur senast 2045.  

Delmål34 jämfört med utgångsläget 2015, vilket definieras av gällande version av 

Klimatkalkyl35: 
2025 – minst 30 % reduktion av klimatpåverkan i projekt. 

2030 – minst 50 % reduktion av klimatpåverkan i projekt. Fossilfria drivmedel eller 

eldrift i alla entreprenader.   

  

                                                           
34 Beskrivs i en riktlinje från 2019. Klimatkrav i planläggning, byggskede, underhåll… TDOK 2015:0480. 
35 Klimatkalkyl – infrastrukturens energianvändning och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.  
    TDOK 2015:0007.  

https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202015-0480.pdf
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Klimatkalkyl
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Klimatkalkyl
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6 Strategier för teknikområdets olika skeden 
Här beskrivs Trafikverkets strategi för att förvalta teknikområde Vägkropp. Tyngdpunkten 

ligger på underhållsfasen, men eftersom målet är en optimal livscykelhantering av till-

gångarna behandlas även beslut och åtgärder inom planering, projektering och produktion.  

För närvarande finns det inget komplett system för teknikområdets förvaltning, men ett 

visst stöd kan fås av systemen PMSV3 och PMS Beläggning. De innehåller beräknade indi-

kationer på vägkroppsbrister, idag visade såsom avvattningsbrister, samt ett planerings-

verktyg. Sådana indikationer på vägkroppsbrister kan delas in i avvattningsbrister 

respektive bärighetsbrister. Systemen används, tillsammans med information om vägkrop-

pens tillstånd som inhämtas via subjektiva bedömningar och erfarenheter, till planering och 

prioritering av åtgärder. Inom en snar framtid kommer dessutom utförda avvattnings-

åtgärder att registreras. 

Resultat från pågående inventering och tillståndsbedömning av vägtrummor samlas i ett 

eget register. Man kan även hämta denna information via systemet Stigfinnaren. Tillstånds-

bedömningen ligger till grund för planering och prioritering av åtgärder på enskilda 

trummor. Hänsyn tas också till ROP, som är ett verktyg för analys och registrering av risk-

punkter enligt metoden Riskanalys vald vägsträcka. 

Ett förändrat klimat medför ökade krav på klimatanpassning av befintliga vägars utform-

ning och dimensionering, och kan även påskynda nedbrytning av vägarna. På så sätt 

påverkas alla livscykelskeden. Trafikverket är skyldigt36 att: 

- anpassa sin underhållsverksamhet till ett förändrat klimat 

- göra en klimat- och sårbarhetsanalys som utreder klimatförändringens påverkan på 

vår verksamhet 

- sätta upp mätbara mål för vårt arbete med klimatanpassning 

- ta fram handlingsplan, ansvarsfördelning och rutiner (uppdateras vart femte år) 

- ta hänsyn till klimatanpassning i våra upphandlingar 

- följa upp och redovisa vårt arbete enligt SMHI:s anvisningar 

6.1 Planering av investeringsåtgärder   

Planeringen av en åtgärd i vägsystemet börjar när vi har konstaterat att det finns en brist i 

transportsystemet. Då gör vi en åtgärdsvalsstudie där vi undersöker vilka typer av 

åtgärder som är möjliga för att lösa problemet. Ibland kan en kombination av olika åtgärder 

vara effektivt. För att få största möjliga nytta av satsade resurser arbetar Trafikverket efter 

den så kallade fyrstegsprincipen. Den innebär att vi stegvis analyserar möjliga åtgärder. 

De fyra stegen är: 

1. Tänk om. Kan transportbehoven minskas eller andra transportsätt användas, kan 

behovet av resande påverkas, kan viss trafik som i dag går på väg flyttas över till järnväg 

eller kan kollektivtrafiken utvecklas? 

                                                           
36 Enligt Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181428-om-myndigheters_sfs-2018-1428
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2. Optimera. Kan vägnätet utnyttjas effektivare, till exempel genom hastighetsanpass-

ning, variabla hastigheter eller trafikreglering? 

3. Bygg om. Går det att lösa problemen genom förbättringar och mindre ombyggnader, 

till exempel breddning, rätning av kurvor eller förstärkning? 

4. Bygg nytt. Krävs nyinvesteringar eller större ombyggnader, till exempel en ny trafik-

plats eller en helt ny väg? 

I åtgärdsvalsstudien försöker vi i första hand lösa problemet genom åtgärder enligt steg 1 och 

2. Om inte det är möjligt går vi vidare till en konkret byggåtgärd, steg 3 och 4.  Där söker vi 

den bästa helhetslösningen med hänsyn till standardval, utformningskrav och avvägning 

mellan olika mål (transportpolitiska, arkitekturpolitiska, regionala, kommunala och miljö-

kvalitetsmål). Åtgärdsvalsstudien svarar alltså på frågan om varför det behövs ett vägprojekt. 

Planeringen av ett vägprojekt ska utföras enligt en särskild planläggningsprocess, som 

styrs av väglagen37 och miljöbalken38 och slutligen leder fram till en vägplan (Figur 6-1).  

 

Figur 6-1  Planering av investeringsåtgärder, från åtgärdsvalsstudie till fastställd vägplan. 

 
I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen ska byggas. Planläggningen förankras, 

bland annat i kommunernas planering, och de som berörs i olika processteg får goda 

möjligheter till insyn och till att framföra synpunkter.  

Tidigt i planeringsprocessen görs en vägteknisk, en geoteknisk och en avvattnings-

teknisk utredning. Den senare ger kunskap om områdets hydrologi och topografi, dvs. 

vattenförekomst och relevanta låg- och högpunkter. Utredningen visar också områdets 

vegetation, jordartsförhållanden och befintliga avvattningssystem. När det gäller en rein-

vestering görs även en tillståndsbedömning och riskbedömning av det befintliga avvatt-

ningssystemet. Den avvattningstekniska utredningen sammanfattas i ett Tekniskt PM 

Avvattning och en avvattningsplan39. Detta arbetssätt kan även vid tillämpliga fall användas 

för reinvesteringsåtgärder som drivs av verksamhetsområde Underhåll. 

  

                                                           
37 Väglagen (1971:948). 
38 Miljöbalken (1998:808). 
39 Trafikverkets tekniska krav för avvattning – TK Avvattning. TDOK 2014:0045. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vaglag-1971948_sfs-1971-948
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202014-0045.pdf


 

36 

6.2 Projektering och produktion av investeringsåtgärder  

I projekteringsfasen bestäms vägens geometriska utformning och själva vägkroppens 

dimensionering och uppbyggnad (överbyggnad, underbyggnad inklusive geokonstruktioner 

samt avvattningssystem).  

6.2.1 Geometrisk utformning 

Den geometriska utformningen visar vägens linjeföring i plan och profil och bestäms med 

hänsyn till förväntad trafikbelastning, typ av trafikanter samt omgivning40. Linjeföringen 

ska ge en god visuell ledning om vägens fortsatta sträckning (Figur 6-2). Den ger också 

tydliga signaler till trafikanterna om vägens standard och om lämpligt hastighetsval och 

körbeteende. Här är samspelet mellan vägens plan och profil viktigt. Utformningen måste 

också innebära rätt tvärfall för att ge en effektiv vattenavledning från vägbanan.  

 

Figur 6-2  Vägar ska utformas så att trafikanterna får en tydlig visuell ledning. 
 

Linjeföringen utgår från aktuell vägtyp. Den visar typsektionen, dvs. hur vägen är indelad i 

körfält, vägrenar, stödremsor, eventuell mittremsa och gångbana, men även utformning av 

sidoområdet (Figur 6-3). Typsektioner som kanaliserar trafiken till ett smalt körfält kan 

resultera i ökad nedbrytning på grund av spårbildning. 

 

Figur 6-3  Exempel på typsektion. 
 

Där det är möjligt tas hänsyn till trafikens energianvändning genom att välja en linjeföring 

som bidrar till jämn hastighet och inte inbjuder till högre hastighet än den högsta tillåtna. 

                                                           
40 Krav – VGU: Vägars och gators utformning. TRV publ. 2020:029.  

Vägområde 

Jordskärning 

Belagd bredd 14,0 m 
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Mitträcke 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2977
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Utformning av sidoområdet måste ta hänsyn till både miljöpåverkan och säkerhet. Ibland 

kan det vara aktuellt med grundvattenskydd i form av särskilda anläggningar, t.ex. täta 

vägslänter och fördröjningsmagasin. Det hindrar föroreningar från trafikolyckor att tränga 

ner i grundvattnet.  

Hänsyn tas också till kultur, växt- och djurliv. Det kan innebära att gamla stenvalvsbroar 

bevaras, att man beaktar artrikedom och invasiva arter eller att man anlägger viltpassager. 

En skötselplan för de 25 första åren tas alltid fram för vegetation i sidoområden. I vissa 

fall kan vägens sidoområde utformas så att det blir avkörningsvänligt, med hjälp av flacka 

vägslänter och tillräckligt avstånd till eventuella hinder. I andra fall måste vägräcke 

användas på grund av närliggande bergskärningar eller en hög vägbank. 

6.2.2 Dimensionering av överbyggnad 

Vägkroppen delas in i över- och underbyggnad, där överbyggnaden dimensioneras efter 

förväntad trafikbelastning samt materialet i undergrunden och klimatet. När vi talar om 

teknikområden tillhör slitlagret och eventuella andra bundna lager i överbyggnaden teknik-

område Beläggning, medan resten av överbyggnaden samt hela underbyggnaden inklusive 

avvattningssystemet ingår i teknikområde Vägkropp.  

Dimensionering av vägens överbyggnad utförs så att kravet på dimensionerande livslängd 

för vägkroppens bärande delar uppfylls. Vägkroppens obundna lager dimensioneras för en 

teknisk livslängd av 40 år, medan bundna lager (exklusive nötningszon) dimensioneras för 

20 års livslängd. Vid dimensionering av överbyggnaden ställs följande frågor: 

 Vilken trafikbelastning kommer vägen att utsättas för?  

Här inverkar både hastighet, trafikmängd och andel tung trafik. Vägens planerade 

funktion bestämmer vilken hastighet den ska dimensioneras för. Prognoser för 

vägens livslängd bestämmer vilken trafikmängd och andel tung trafik som kan 

förväntas. Vi dimensionerar för ett visst antal passager med tunga fordon och 

baserar beräkningarna på utmattningskriterier och tillåten extremlast. 

 Vilka byggnadstekniska förutsättningar har undergrundsmaterialen?  

De avgör hur tjock vägkroppen behöver vara för att tjällyftningar ska undvikas. 

Baserat på provtagning och andra geotekniska undersökningar i fält bestämmer 

man undergrundsmaterialens ”materialtyper” och dessa används som indata vid 

dimensionering av överbyggnaden. 

 Vilken medelköldmängd gäller för området?  

Den påverkar hur nära den färdiga vägytan som undergrundsmaterialen får 

förekomma, på grund av sin tjälfarlighet. Medelköldmängden avgör vilken 

”klimatzon” som ska användas vid dimensioneringen.  

När undergrunden är tjälfarlig eller har dålig bärighet kan det ibland vara lönsamt med 

utskiftning, dvs. att ersätta befintligt material med ett bättre material. Om undergrunds-

förhållandena varierar mycket längs en vägsträcka kan det bli aktuellt med utspetsningar för 

att jämna ut skillnaderna. I vissa fall kan det vara lönsamt med tjälisolering eller förstärk-

ning istället. 
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Resultatet av dimensioneringen förutsätter att använda parametrar (trafik, undergrunds-

material och klimatzon) speglar verkligheten. Det förutsätter också att vägkroppen byggs 

upp med rätt materialkvaliteter och lagertjocklekar samt att den har rätt bredd och slänt-

lutningar och är dränerad. 

Vid val av överbyggnadstyp och material finns det flera frågor att ta ställning till. Man 

brukar tala om flexibla respektive styva överbyggnader, där namnet speglar hur flexibel 

överbyggnaden är när den utsätts för rörelser, t.ex. tjälrörelser. Historiskt sett är flexibla 

överbyggnader vanligast i Sverige. De består av obundna lager (oftast krossat berg i olika 

kornstorlekar) och bitumenbundna lager (asfalt i dagligt tal). Styva överbyggnader har minst 

ett hydrauliskt bundet lager, t.ex. cementstabiliserat grus eller betong. Generellt sett är 

betongöverbyggnad dyrare än bergbitumenöverbyggnad att bygga, men kan på sikt ge 

mindre underhållskostnader om den används på rätt plats.  

Rätt materialkvaliteter i vägkroppen innebär att materialen ska vara beständiga mot 

nedbrytning på grund av mekanisk, termisk eller kemisk påverkan och de får inte vara 

tjällyftande. För de flesta material gäller att de ska vara permeabla för att underlätta 

vattengenomsläpplighet samt ha rätt sammansättning som gör att de kan packas till stabila 

lager. Materialråvaran och produktionssättet är parametrar som påverkar vägkroppens 

kvalitet och livslängd, men även miljön. Nytt krossat bergmaterial dominerar på mark-

naden, men återanvändning och återvinning av gammalt vägmaterial är numera vanligt 

förekommande för att spara på naturresurser.  

6.2.3 Geokonstruktioner 

Den geotekniska utredningen och undersökningen visar var det behövs en geokonstruktion 

för att vägen och dess närmaste omgivning ska få tillfredsställande stabilitet och betryg-

gande säkerhet mot upplyftning, under både byggskedet och bruksskedet, och för att den 

inte ska utsättas för skadliga deformationer.  

Vilken geokonstruktion som är lämplig beror på användningsområdet och på objektspecifika 

krav. Handlar det om att öka stabiliteten eller förhindra sättningar, eller båda delar? 

Vilken sammansättning och vilka egenskaper har jordlagren på platsen? Vilken utform-

ning och vilka laster är aktuellt för vägen? Behöver konstruktionen isolera mot kyla? 

Hur djupt ligger grundvattnet? Finns det konstruktioner i närheten som är känsliga för 

påverkan? Den specifika konstruktionstyp som slutligen väljs beror dessutom på livscykel-

kostnaden. Geokonstruktioner dimensioneras för en teknisk livslängd av 80 år. 

6.2.4 Avvattningssystem 

Avvattningssystemet utformas så att det kan samla upp och avleda dagvatten från väg-

ytan och vägområdet på ett effektivt och säkert sätt. Lågpunkter avvattnas alltid, i första 

hand genom självfall och i andra hand med hjälp av en genomtänkt höjdsättning av vägen 

och omgivande mark för att undvika pumpbehov. Diken och dagvattenledningar dimen-

sioneras för förekommande flöden så att allvarliga konsekvenser av pölbildning på vägytan 

och dämning i dagvattenledningar undviks. 

Avvattningssystemet ska också dränera vägkroppen så att bärigheten kan upprätthållas. I 

normalfallet används öppna diken med dikesbotten minst 0,3 m under terrassytan och 

släntlutning 1:2 eller flackare. Om det finns risk för erosion läggs erosionsskydd ut på 
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slänter och dikesbotten. I vissa fall, t.ex. vid avkörningsvänligt sidoområde, ersätts dikena 

med täckta dräneringsledningar. Ledningar och trummor som avvattnar vägkroppen 

dimensioneras för en teknisk livslängd av 40 år41.  

Trummor för genomledning av vattenflöde dimensioneras för att klara flöden, vatten-

hastigheter och vattennivåer med en återkomsttid som beror på vilka konsekvenser en skada 

på trumman bedöms få. Det finns tre konsekvensklasser, där konsekvensklass 1 innebär 

dimensionering för en vattenlast med 50 års återkomsttid och konsekvensklass 3 gäller en 

vattenlast med 200 års återkomsttid.  

Hela avvattningen utformas så att funktionen inte försämras på grund av sättningar som 

uppstår under anläggningens livslängd. Utformningen görs också så att systemets 

inspektion, underhåll och reparation underlättas. 

6.3 Underhåll  

I underhållsskedet är målet en kombination av underhållsåtgärder, inklusive komponentval, 

som säkerställer väganläggningens funktion till lägsta totala livscykelkostnad.  

För teknikområde Vägkropp utförs både förebyggande och avhjälpande underhåll samt 

reinvesteringar (se avsnitt 6.3.1–6.3.3). Trafikverket strävar mot att andelen förebyggande 

underhåll ska öka eftersom avhjälpande åtgärder innebär trafikstörningar som ger stora 

negativa effekter på transportsystemets leveranskvaliteter och är ofta dyrare ur ett LCC-

perspektiv. 

Klimatanpassning av vägnätet planeras och utförs inom ramen för det förebyggande under-

hållet. Det gäller åtgärder för att minska risken för översvämning, ras, skred eller slam-

strömmar. Även konsekvenser av havsnivåhöjning samt förlust av tjäle som bärighets-

höjande faktor beaktas. I arbetet används bland annat resultaten från inventering av 

vägtrummor, tillsammans med en ”flödesapplikation” som beräknar aktuellt flöde och 

kontrollerar befintliga trumdimensioner. Med hjälp av detta kan potentiellt underdimen-

sionerade vägtrummor identifieras översiktligt och vid behov kan en separat 

avvattningsteknisk dimensionering utföras enligt gällande regler42.   

Planeringsprocessen och ansvarsfördelningen för olika moment i förvaltningen beskrivs i 

avsnitt 6.3.4 och 6.3.5. En specifik rutin för avvattningsåtgärder beskrivs i avsnitt 6.3.6. 

Prioriteringsordning vid brist på medel samt de bedömningsgrunder som används beskrivs i 

avsnitt 6.3.7. 

6.3.1 Förebyggande underhåll  

Förebyggande underhåll genomförs med bestämda intervall eller enligt föreskrivna kriterier. 

Avsikten är att hålla anläggningen i gott skick genom att minska sannolikheten för funktions-

brister. Aktuella åtgärder avses ha längre varaktighet än 1 år och de baseras på ett tillstånds-

bedömt behov där bedömningen görs med hjälp av systemet PMSV3 och information om 

vägkroppens tillstånd som inhämtas via subjektiva bedömningar och erfarenheter. 

                                                           
41 Trafikverkets tekniska krav för avvattning – TK Avvattning. TDOK 2014:0045. 
42 Avvattningsteknisk dimensionering och utformning – MB 310. TDOK 2014:0051.  

https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202014-0045.pdf
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202014-0051.pdf
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Förebyggande underhåll utförs vanligen av Basunderhåll vägs entreprenör, men kan även 

utföras i form av separata kontrakt eller kontrakt avropade från ramavtal. Exempel på 

förebyggande underhåll är planerade dikningar och kantskärningar, utbyte av slitna 

vägtrummor som ofta skapar störningar, utskiftning av material i vägkroppen, spolning av 

vägtrummor och slamsugning av brunnar. 

6.3.2 Avhjälpande underhåll 

Avhjälpande underhåll genomförs efter att ett fel har upptäckts. Avsikten är att få anlägg-

ningen i ett sådant tillstånd att den kan utföra den funktion som avses. Felen upptäcks via 

inspektionsrundor utförda av Basunderhåll vägs entreprenörer eller vid leveransuppföljning 

av tredje part eller via inkomna synpunkter från kunder eller tredje man.  

Avhjälpande underhåll utförs vanligen av Basunderhåll vägs entreprenör. Beroende på felets 

karaktär, och i vilken vägklass felet finns, åtgärdas det inom en viss tid som anges i kontrak-

tet.  

Akut avhjälpande underhåll kan orsakas av igenslammade vägtrummor och ledningar, en 

raserad vägtrumma eller en väg som raseras helt eller delvis av andra skäl. Då handlar 

åtgärderna om att leda om trafik och återställa anläggningen.  

6.3.3 Reinvestering 

Med reinvestering menas utbyte eller ersättning av en väganläggning där man har för avsikt 

att återställa eller vidmakthålla anläggningens funktion. Viss uppgradering kan också göras, 

på grund av teknisk utveckling m.m., men huvudsyftet ska aldrig vara att tillföra ny stan-

dardhöjande funktion.  

Följande åtgärder klassas som reinvesteringar inom teknikområde Vägkropp: 

- Obundna lager – Planerade utbyten av bärlager, förstärkningslager eller lätt bergbank.  

- Grundförstärkning – Planerade utbyten av följande komponenter i sin helhet: 

Terrass, kalk-cementpelare eller pålning. 

- Avvattning – Planerade utbyten av följande komponenter i sin helhet: Trumma med 

diameter högst 2 m (sidotrumma eller vägtrumma), dike, dränering samt in- och 

utlopp.   

6.3.4 Planeringsprocess 

Vägkropparnas behov av åtgärder kartläggs genom att Underhållsdistrikten inventerar och 

utreder anläggningens tillstånd. Därefter lämnar de åtgärdsförslag baserat på planerings-

anvisningar från Avdelning Vägsystem samt Trafikverkets huvudprocess (Figur 6-4).  

Åtgärdsförslagen projekteras och rangordnas enligt överenskommen beskrivning från 

avdelning Vägsystem som sedan sammanställer resultatet i en Underhållsplan för teknik-

området. Denna underhållsplan blir en del av Underhållsplan Väg, som är anpassad till 

tilldelad budgetram och omfattar samtliga planerade åtgärder som finansieras av DRIF-

anslaget inom förebyggande och avhjälpande underhåll samt reinvesteringar.   
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Figur 6-4  Planeringsprocess för underhållsåtgärder inom teknikområde Vägkropp. 

 

Avdelning Vägsystem beställer åtgärdsförslagen och de genomförs i form av projekt eller 

program. Uppföljning av utförda åtgärder görs genom avstämning mellan Vägsystem och 

Underhållsdistrikten. I framtiden, när utförda avvattningsåtgärder registreras i systemet 

PMS Beläggning, kommer viss del av uppföljningen att göras med hjälp av det systemet. 

Planeringsanvisningens syfte är att åtgärder ska planeras och prioriteras på samma 

grunder över hela landet. Den syftar också till att samordna redovisningen av distriktens 

bidrag till Underhållsplan Väg. Underhållsdistrikten samordnar planeringen med övriga 

underhållsåtgärder, och även med övriga verksamhetsområden, inom det aktuella distriktet 

och angränsande distrikt. Underhållsplanen43 uppdateras årligen och speglar den aktu-

ella bedömningen av behov och prioritering med hänsyn till underhållsdistriktets ramar.  

För avvattningsåtgärder i underhållsplanen finns riktade medel avsatta för vägar som finns 

med i Underhållsplan Beläggning. På motsvarande sätt finns det medel, baserat på styrande 

och stödjande nyckeltal, i underhållsplanen för Basunderhåll väg. Dessa medel avser främst 

förebyggande och avhjälpande underhåll i form av dikesrensning, samt åtgärder på trummor 

och brunnar. De styrande och stödjande nyckeltalen baseras på en nationellt framtagen mall. 

I den utgör gemensamma erfarenhetsvärden, samt objektiva och subjektiva bedömningar på 

det lokala planet, grund för den mängd och åtgärdsintervall som upphandlas. 

För åtgärder på vägkroppens obundna lager och geokonstruktioner finns idag inga riktade 

medel i underhållsplanen. När utpekade medel till förebyggande vägkroppsåtgärder saknas 

åtgärdas dessa löpande av underhållsdistrikten via akut avhjälpande underhåll. De behov 

som distrikten inte kan åtgärda via avhjälpande underhåll lyfts till avdelning Vägsystem som 

i sin tur får prioritera åtgärdsbehoven. 

6.3.5 Ansvarsfördelning 

Underhållsdistrikten ansvarar bland annat för att:  

- samla in och leverera data om anläggningen och dess tillstånd samt ge förslag på 

åtgärder enligt planeringsansvisningar och Trafikverkets huvudprocess 

                                                           
43 Underhållsplan 2019–2022. TRV publ. 2019:066. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2143
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- planera och optimera genomförandet av projekt som gäller paketering, val av 

affärsform och genomförande av underhåll, enligt fastställda strategier, riktlinjer 

eller övriga beslut från beställaren 

- genomföra åtgärder (underhålls-, reinvesterings- och investeringsåtgärder) i 

anläggningen enligt överenskommen åtgärdsbeskrivning (beställning)  

- leverera information vid förändring av anläggningen på grund av utförda åtgärder  

Avdelning Vägsystem ansvarar bland annat för följande leveranser: 

- Samlad analys av vägsystemets tillstånd och åtgärdsbehov.  

- Effektanalyser av brister och åtgärder i vägsystemet.  

- Internbeställningar av underhållsåtgärder till utförande enheter.  

- Underlag till inriktnings- och åtgärdsplanering samt prioriterade behov av åtgärder 

i nationell transportplan för vägsystemet.  

- Nationell underhållsplan för vägsystemet.  

 

Enhet Tillstånd väg, på avdelning Vägsystem, ansvarar bland annat för följande leveranser: 

- Analyser av tillstånd och behov samt åtgärdsförslag.  

- Analys, planering och prioritering av åtgärder utifrån områdena vägyta, vägkropp, 

vägutrustning och sidoområden.  

- Underhållsprogram och långsiktiga planer för tekniska system och komponenter. 

- Underlag till underhållsplanen och analyser av effekter mot mål.  

För reinvesteringsåtgärder gäller att, beroende på åtgärdernas storlek kan även verksam-

hetsområdena Planering och Investering bli involverade i planering och utförande. 

6.3.6 Rutin för avvattningsåtgärder 

För att öka samordningen har Trafikverket en särskild rutin för avvattningsåtgärder44. Den 

fastställdes 2019 och består av två arbetsflöden:  

1. Upprätta 3-årsplan för avvattningsåtgärder: Arbetet innebär en årlig inventering 

och prioritering av åtgärdsbehov. Avvattningsbehovet analyseras med hjälp av de 

indikationer på vägkroppsbrister i systemet PMSV3 som beror på avvattningsbrist 

(avvattningskarta), beläggningsplanen samt kundsynpunkter, egna erfarenheter och 

iakttagelser m.m. Planen uppdateras vid verksamhetsplaneringen. 

I arbetet ingår också att undersöka om ett beslutat avvattningsobjekt sammanfaller med 

en sträcka med förhöjd sannolikhet för naturolycka eller med ett analyserat riskobjekt. I 

så fall kontaktas handläggare för miljöåtgärder eller riskreducerande åtgärder. Sträckor 

med förhöjd sannolikhet för naturolyckor framgår av Riskreducering – Geoteknisk 

sårbarhetskarta (ett skikt i PMSV3). Förekomst av riskobjekt framgår av Robusthets-

planering (systemet ROP) som innehåller identifierade och värderade riskobjekt (ras 

och skred).  

                                                           
44 Avvattning och dränering av belagd väg inkl. arbete med riskreducerande åtgärder.  
    TDOK 2019:0081. 

https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517030913/home/publisheddocuments/TDOK%202019-0081.pdf
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517030913/home/publisheddocuments/TDOK%202019-0081.pdf
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2. Genomföra avvattnings- och/eller riskreducerande åtgärder på beslutade 

avvattningsobjekt: Här tas förnyad kontakt med specialister för att undersöka 

behovet av riskreducerande åtgärder och möjlighet till samordning. Om det är möjligt 

samordnas avvattningsåtgärderna och arbetet med riskreducerande åtgärder. Det ger ett 

rationellt arbetssätt som bidrar till att stärka vägarnas robusthet samt minska störning-

arna för trafikanter.  

Trafikverket planerar att införa en liknande rutin, med samråd och samordning, för åtgärder 

i vägkroppens obundna lager.   

6.3.7 Prioritering 

Det saknas systemstöd för att prioritera åtgärder inom teknikområde Vägkropp. Dock ges 

ett visst stöd av systemet PMSV3 som samlar resultat från vägytemätningar på belagda 

vägar. Som komplement finns det ett stort subjektivt inslag. Den indikation på vägkropps-

brist som idag visas som avvattningsbrist i PMSV3 kan delas in i avvattningsbrist respektive 

bärighetsbrist. De viktigaste måtten för indikation på avvattningsbrist är IRI, spårdjup och 

kantdjup.  

För belagda vägar anges prioriteringsordningen för avvattningsåtgärder på en övergripande 

nivå i åtgärdsbeställningens planeringsanvisning. Den styr för närvarande mot att prioritera 

de högtrafikerade vägarna, men med förbehållet att det lågtrafikerade vägnätet ska tas om 

hand. Som stöd för prioritering finns följande bedömningsgrunder: 

– Underhållsplan Beläggning (beläggningsplanen) 

– Avvattningsbehov, enligt de indikationer på vägkroppsbrister i PMSV3 som beror på 

avvattningbrist (avvattningskarta)  

– Analysresultat från pågående truminventering. Tillståndsbedömning av vägtrummor 

finns i Stigfinnaren. 

– Tillståndsmätningar 

– Okulärbesiktning 

– Erfarenheter från projektledare Beläggning/Basunderhåll väg/Vägmarkering/Byggnadsverk  

– Synpunkter från kunder/verksamhetsområde Planering 

Vid brist på resurser i förhållande till målet, som är att vidmakthålla funktionell standard 

för vägkroppen, gäller följande prioriteringsordningar: 

För avvattningsåtgärder finns riktade medel avsatta för vägar som finns med i Under-

hållsplan Beläggning. Följande prioritetsordning gäller:  

1. Avvattningsåtgärder kopplade till beläggningsplanen för vägtyp 1–3. 

2. Avvattningsåtgärder kopplade till beläggningsplanen på vägtyp 4–6 på sträckor 

som har stor betydelse för näringsliv och mindre samhällen.  

3. Övriga avvattningsåtgärder på vägtyp 1–3. 

4. Övriga avvattningsåtgärder på vägtyp 4–6. 
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Det finns även riktade medel avsatta för enskilda vägtrummor som enligt tillstånds-

bedömning behöver åtgärdas. Följande prioritetsordning gäller för trumåtgärder: 

1. Trummor på mötesseparerade vägar och/eller under vägbank som är minst  

7 meter hög. 

2. Trummor under vägbank som är minst 5 meter hög. 

3. Övriga trummor på vägtyp 1–3. 

För åtgärder i obundna lager och geokonstruktioner, t.ex. utskiftning av olämpligt 

material, finns idag inga riktade medel i underhållsplanen. När medel till förebyggande 

åtgärder saknas åtgärdas dessa löpande via akut avhjälpande underhåll av underhålls-

distrikten. Ett arbetssätt behöver implementeras som grundar sig dels på vägytemätningar-

nas indikationer på vägkroppsbrister orsakade av bärighetsproblem, dels på information om 

befintliga geokonstruktioner. Dessutom behöver tillståndsmätningen utökas med fler 

metoder, t.ex. georadar och mobil deflektionsmätning.  



 

45 

7 Referenser 
AMA Anläggning 17   https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/projektering-

upphandling/program-projektering-beskrivning/ama-anlaggning-17   

Anläggningstillgångar, beskrivning av kategorier och reinvesteringar samt avskrivningstider, 

TDOK 2016:0264   Anläggningstillgångar, beskrivning av kategorier och reinvesteringar samt 

avskrivningstider. TDOK 2016:0264 

Avvattning och dränering av belagd väg inkl. arbete med riskreducerande åtgärder, TDOK 2019:0081 

https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517030913/home/publisheddocuments/TDO

K%202019-0081.pdf 

Avvattningsteknisk dimensionering och utformning – MB 310, TDOK 2014:0051 

https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments

/TDOK%202014-0051.pdf  

Cellplast som lättfyllning i vägkonstruktioner, Allmän teknisk beskrivning. Vägverket Publ 2004:109 

urn:nbn:se:trafikverket:diva-2350   

Funktionella krav väg, Trafikverket Rapport. Ärende nr TRV 2017/115429 

Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/forordning-20181428-om-myndigheters_sfs-2018-1428  

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 - remissversion 2017-08-31. 

Trafikverket Publ 2018:058   urn:nbn:se:trafikverket:diva-2031 

Indelning av väg- och järnvägsanläggningen i tekniska ansvarsområden. TDOK 2019:0349 

https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments

/TDOK%202019-0349.pdf  

Inriktning för väganläggningen. Gapanalys av Trafikverkets förmåga att förvalta väganlägg-

ningen i drift- och underhållsskedet. Trafikverket Rapport, 2018. Ärende nr TRV 2017/92420  

Inriktning för Vägkropp. Gapanalys av teknikområde Vägkropp. Trafikverket Rapport, 2019.  

Klimatkalkyl – infrastrukturens energianvändning och klimatpåverkan i ett 

livscykelperspektiv, TDOK 2015:0007   https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-

verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Klimatkalkyl 

Klimatkrav i planläggning, byggskede, underhåll och på teknisk godkänt järnvägsmateriel, 

TDOK 2015:0480 

https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments

/TDOK%202015-0480.pdf  

Krav – VGU: Vägars och gators utformning, Trafikverket publ 2020:029 

urn:nbn:se:trafikverket:diva-2977  

https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/projektering-upphandling/program-projektering-beskrivning/ama-anlaggning-17
https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/projektering-upphandling/program-projektering-beskrivning/ama-anlaggning-17
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517030413/home/publisheddocuments/TDOK%202016-0264.pdf
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517030413/home/publisheddocuments/TDOK%202016-0264.pdf
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517030913/home/publisheddocuments/TDOK%202019-0081.pdf
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517030913/home/publisheddocuments/TDOK%202019-0081.pdf
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202014-0051.pdf
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202014-0051.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2350
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181428-om-myndigheters_sfs-2018-1428
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181428-om-myndigheters_sfs-2018-1428
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2031
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2031
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2031
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202019-0349.pdf
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202019-0349.pdf
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Klimatkalkyl
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Klimatkalkyl
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202015-0480.pdf
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202015-0480.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2977
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2977
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2977


 

46 

Lättklinker i vägkonstruktioner, Allmän teknisk beskrivning. Vägverket Publ 2003:1 

urn:nbn:se:trafikverket:diva-2349  

Miljöbalken (1998:808)   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808  

Nationell vägdatabas, NVDB   https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-

verktyg/data/Nationell-vagdatabas   

Trafikverkets strategi för tillgångsförvaltning (väg- och järnvägsinfrastrukturen). TDOK 

2017:0353 

https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocume

nts/TDOK%202017-0353.pdf  

Trafikverkets genomförandeplan för åren 2019–2024, Publ 2019:029  

urn:nbn:se:trafikverket:diva-1440  

Trafikverkets tekniska krav för avvattning – TK Avvattning, TDOK 2014:0045 

https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocume

nts/TDOK%202014-0045.pdf  

Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner – TK Geo 13, TDOK 2013:0667 

https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocume

nts/TDOK%202013-0667.pdf  

Trafikverkets årsredovisning 2017, dokument 2018:085   urn:nbn:se:trafikverket:diva-1460  

Transportstyrelsen, Lasta lagligt. Vikt och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-

rapporter/Publikationer/Vag/Yrkestrafik/Lasta-lagligt1/Lasta-lagligt/  

TRVK Väg, Trafikverkets tekniska krav Vägkonstruktion, TDOK 2011:264 

https://trafikverket.ineko.se/se/trvk-v%c3%a4g  

Underhållsplan 2019–2022   urn:nbn:se:trafikverket:diva-2143  

Vidmakthållande – underlagsrapport till Nationell plan för transportsystemet 2018–2029, 

Trafikverkets publ 2017:146 urn:nbn:se:trafikverket:diva-2014  

Vägdikenas funktion och utformning, VV Publ 2003:103   urn:nbn:se:trafikverket:diva-2495  

Väglagen (1971:948) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/vaglag-1971948_sfs-1971-948   

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2349
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2349
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2349
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/data/Nationell-vagdatabas
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/data/Nationell-vagdatabas
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202017-0353.pdf
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202017-0353.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-1440
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-1440
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-1440
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202014-0045.pdf
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202014-0045.pdf
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202013-0667.pdf
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202013-0667.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-1460
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-1460
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-1460
https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/Publikationer/Vag/Yrkestrafik/Lasta-lagligt1/Lasta-lagligt/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/Publikationer/Vag/Yrkestrafik/Lasta-lagligt1/Lasta-lagligt/
https://trafikverket.ineko.se/se/trvk-v%c3%a4g
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2143
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2143
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2143
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2014
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2014
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2014
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2495
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2495
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2495
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vaglag-1971948_sfs-1971-948
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vaglag-1971948_sfs-1971-948


 

47 

8 Ändringslogg  
Version Dokumentdatum Ändring Namn 

1.0 2020-06-01  Maria Arm, Anders Asp, 
Johan Lang, Stefan Styffe 
och Sandra Teglund 

    

 

 



 

 

Trafikverket, Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1. 
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 020-600 650 
 
www.trafikverket.se 


		2020-06-05T06:36:10+0000
	Not specified




