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KVALITET ENLIGT WIKIPEDIA
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• Pålitlighet
• Driftsäkerhet; hur många fel det blir vid 
användningen, och hur allvarliga felen är

• Prestanda; exempelvis livslängd
• Säkerhet
• Lämplighet för användningsområdet.

…….VEM VILL INTE HA DETTA?



VAD INNEBÄR KVALITET?
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Ständig förbättring av kvalitet fås genom utveckling som 
ger:

• Bra funktion

• Bra hållbarhet

• Kostnadseffektivitet

Då behöver man

• Bra material och produktionsmetoder

• Kunskap genom personalutveckling

• Ersättningsnivå som ger utrymme för detta

• Att kvalitet kontrolleras, premieras och att 
regelverken efterlevs



BETALAR SIG HÖG KVALITET?
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• Hållbara produkter ger längre underhållsintervall

• Bra funktion ger bättre trafiksäkerhet

• Mindre underhåll ger mindre trafikstörningar

• Bra kvalitet ger färre tvister/böter



EXEMPEL PÅ
TREDJEPARTSKONTROLL
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Vägunderhåll/vägbyggnad

Mätning av funktion vid trafiköppning, årlig 
uppföljning samt garantibesiktning. 

Exempel: spårbildning, jämnhet, tvärfall, textur

Mätmetod: Tredjepartskontroll med lasermätbil i 
trafikhastighet



RESULTAT

•Mer hållbara produkter = lägre 
totalkostnad (LCC)

•Fokus på vägens brukarfunktioner

•Innovationsbenägenhet hos entreprenörer 
och ökat kvalitetsfokus

•Renodlad beställar/utförarroll

•Kostnad cirka 1 promille av totala 
investerings- och underhållskostnaden.
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Driftskontrakt (väg)

Registrering av brister gentemot 
standardbeskrivning/kontrakt. Stickprov 365 
dagar om året. 

Exempel: snöröjning, renhållning, vägräcke, 
skyltar

Mätmetod: Tredjepartskontroll med 
smartphone/tablet PC och web-service



RESULTAT

•Lägre totalkostnad 

•Kvalitetsfokus

•Likabehandling av entreprenörer och 
samma inriktning över hela landet 

•Renodlad beställar/utförarroll

9



ASFALT TJOCKLEK

Registrering av utlagd/beställd/betald asfalt 
tjocklek genom kontinuerlig mätning

Mätmetod: Georadar



RESULTAT

•Mer hållbara vägar med lägre totalkostnad

•Få det man betalat för

•Oseriösa utförare exkluderas

•Seriösa utförare premieras
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INRIKTNINGEN INOM JÄRNVÄG FÖR 
SVENSKA TRAFIKVERKET
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SLUTSATSER
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• Lågt pris är inte detsamma som mest för pengarna 
på lång sikt

• Utan tredjepartskontroll fås inte en rättvis 
konkurrens

• Utan tredjepartskontroll kommer man inte att satsa 
på utveckling

• Utan utveckling stagnerar branschen

• Utan utveckling ökar vi inte trafiksäkerheten

• Kontroll är en mycket billig investering med en 
mycket snabb återbetalning



Tack!
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