
Skadetal – ett gemensamt arbetssätt vid tillståndsbedömning 

Cirka 20 procent av Sveriges kommunala gatunät är idag i akut behov av underhåll. Detta 

antas motsvara en kostnad på ungefär 12 miljarder kronor. Att gator underhålls på ett effektivt 

sätt är av stor betydelse både för brukarnas säkerhet och framkomlighet. Idag lider emellertid 

ett stort antal kommuner av en underhållsskuld som uppkommit på grund av bristande 

investeringar i det befintliga vägnätet. För att undvika att ett sådant scenario uppstår är det 

centralt för varje kommun att ta fram en planering över hur underhållet ska optimeras årligen. 

Syftet med arbetet har varit att sammanställa information om vilka metoder som används vid 

inventering och tillståndsbedömning i branschen idag. Därtill undersöktes vilka metoder som 

används vid inventeringar i andra länder samt vilka faktorer som beställarna anser skulle 

kunna underlätta deras arbete. Utifrån en analys av svaren som inhämtades påbörjades en 

standardisering av hur vägars tillstånd sammanställs vilket resulterade i skadetalet. 

Genom att analysera två utländska metoder för tillståndsbedömning, dvs. den amerikanska 

Pavement Condition Rating och den danska skadespoint, har ett arbetssätt utvecklats för 

svenska förhållanden. Då den amerikanska metoden ansågs mer pedagogisk och dessutom gav 

ett trovärdigare resultat vid en fältstudie användes den som grund vid framtagningen av det 

nya arbetssättet. Resultatet blev ett skadetal som kan användas för att sammanställa de skador 

som registreras med handboken ”Bära eller brista”. 

Under arbetet har ett antal intervjuer genomförts med kommuner och konsulter för att 

undersöka hur de arbetar i dagsläget och hur de tycker att samarbetet fungerar. Det har då 

visat sig tydligt att ett gemensamt arbetssätt skulle underlätta för beställarna av 

tillståndsbedömningar vilket ofta är just kommuner. Konsulterna använder idag väldigt olika 

metoder för att sammanställa och presentera sina tillståndsbedömningar. Kommunerna 

vittnade om att detta skapar stora svårigheter vid upphandling och byte av konsult. Det 

framkom några olika förslag på hur detta skulle kunna lösas, bland annat att Sveriges 

Kommuner och Landsting, SKL, tar fram ett upphandlingsstöd liknande det som idag finns 

för beläggningar. Man föreslog även möjligheten att endast ställa grundläggande krav vid 

upphandlingen för att sedan möjliggöra för de underhållsansvariga att testa de olika systemen. 

Kommunerna var också mer positiva än konsulterna till någon form av standardiserad process 

eller metodik. Konsultföretagen menade på att de utvecklat sina egna processer och att de 

skulle missgynnas av en allmän standardiserad process då konkurrensen skulle öka. 

Flertalet konsulter använder sig idag av metoder som påminner om Bära eller brista men som 

inte är lika omfattande. Bära eller brista är mer än tio år gammal och anses därför vara i behov 

av en uppdatering. En revidering där ett stort antal aktörer är delaktiga skulle öka handbokens 

legitimitet och vara ett lämpligt tillfälle att komplettera med ett tillståndsmått. Det skulle 

dessutom vara en god möjlighet att ta ett steg mot ett mer gemensamt arbetssätt. En reviderad 

Bära eller brista bör vara mer anpassad för kommunal inventering och därmed innehålla 

riktlinjer för hur kantsten samt gång- och cykelvägar ska bedömas. Hänsyn bör också tas till 

avvägningen mellan noggrann information och vad som är ekonomiskt försvarbart på 



kommunala gator. Exempelvis genomför samtliga intervjuade konsulter sina inventeringar 

ifrån en bil vilket bör tas i beaktande vid utformningen av en ny Bära eller brista. Många av 

konsulterna registrerar också ett färre antal skador vid sina inventeringar än vad som finns 

angivet i Bära eller brista. 

Skadetalet är tänkt att i framtiden fungera som ett gemensamt arbetssätt. Vid framtagningen 

av skadetalet låg fokus på identifiering av underhållsbehov. Målet med indexet är att det i så 

stor utsträckning som möjligt ska visa vilka vägar som är effektivast att åtgärda inom en snar 

framtid. Den inriktningen har bland annat lett till att sprickor har fått stor betydelse. Detta 

eftersom sprickor är väldigt viktiga att åtgärda i ett tidigt skede för att vägen ska bibehålla en 

god bärighet. Ett standardiserat index öppnar också en möjlighet för kommunerna att jämföra 

sitt gatunäts tillstånd över tid eller med andra likvärdiga kommuner. Att kunna konkretisera 

underhållsbehovet är centralt för att sätta fokus på underhållsfrågor och i förlängningen 

komma till rätta med den stora underhållsskulden i Sverige. 

 


