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Policy
Producera vägmarkeringar som leder 
med kvalitet
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Vi satsar ca 1 milj kronor/år på direkt 
produktionsanpassad utveckling av teknik 
och kvalitet
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• Nära samarbete med maskin och    
materialleverantörer

• Kvalitetsmedveten personal
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Effektiv produktion med en utförandekvalitet 
som ger minsta möjliga risk för reklamationer

Val av material som ger lägsta årskostnad vid: 
1. Funktionskontrakt                                        
2. Utförandekontrakt baserade på ATB VÄG
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Vägverket Produktion Vägmarkering
Vår syn på teknisk utveckling

• Arbetsmiljö

Säker arbetsplats, minsta möjliga risk för skador

Maskinerna, driftsäkra med stabil funktion

Materialet, kan hanteras utan risk för personalen
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Utförande, som minst uppfyller kundens krav

Funktion, som minst uppfyller kundens krav



Nattbild tagen med halvljus i REGN

Räffla med bra spraymaterial                 Våtfunktionslinje

Handlagd slät yta
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Kontroll, regelbunden uppföljning mot krav             

• Dag- och Nattinventering, Stickprovsmätning

• Mobil funktionsmätning

• Egna resultat mot konkurrenterna
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Resultat! Verkliga kundkrav? Materialkvalitet?



Vägverket Produktion Vägmarkering
Vår syn på teknisk utveckling

• Kvalitet

Utförande, som minst uppfyller kundens krav

Funktion, som minst uppfyller kundens krav

Kontroll, regelbunden uppföljning mot krav

Resultat ! Kundens intresse för leveranskontroll




