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• Några tankar om kravställning….. 
• Trafikverkets anläggningsstyrning - kravdokument
• Nyheter regelverk
• Ny AMA generation på gång
• Revidering TRVKB – Regler för reglering
• Anpassning till SS-EN metoder – omarbetning till TRVMB
• Ökad produktivitet i anläggningsbranschen
• Effektiv utveckling regelverk

3 4 2013-02-07

Vad är kvalitet ?

Ordet kvalitet kommer ursprungligen från latinets "qua litas" som betyder 
"av vad". 

Bonniers svenska ordbok, definierar kvalitet som: sort, slag, beskaffenhet 
och egenskap, inre värde. 

Det finns många fler beskrivningar, definitioner och tolkningar av 
begreppet kvalitet. Ofta syftar dessa till en beskrivning av något i positiv 
bemärkelse. 

Några tankar om kravställning…..

Att tolkningen av kvalitet skiftar från person till person är inte konstigt. 
Kvalitet svarar nämligen på vad någon förväntar sig av något.

Svensk standard, SS 02 01 04, definierar kvalitet som: 
Alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att 
tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov..
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Vad är relevanta krav ?

Leder till att önskad kvalitet (livslängd)  uppnås och kan mätas på  ett 
kostnadseffektivt sätt

Baseras på beprövade/  tillförlitliga metoder

Baserade på erfarenheter och utvärdering av resultat / funktion

Ej kostnadsdrivande

Lätta att följa upp

Resultatet speglar verkligheten 

Definition enligt AMA

Krav som baseras på vedertagen praxis och accepterat av branschen. 

Några tankar om kravställning…..
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Påstående

”upphandling leder till dålig kvalitet”

Myndigheterna sägs inte ställa relevanta krav, det tas inte hänsyn till 
kvalitetsaspekten vid val av leverantör, offentlig upphandling tar alltid 
sikte på lägsta pris och kontrakten saknar såväl metoder för uppföljning 
som sanktionsmöjligheter när kraven inte uppfylls. 

Fast detta är långt ifrån hela sanningen. ………

Problemet ligger snarare i bristande uppföljning

Uppföljningen har en tendens att bli eftersatt. Det kan vara brist på 
resurser, metoder eller rutiner eller så vet man helt enkelt inte vad som 
ska följas upp eller så blir det bara inte av. 

Budskap: Krav ska kunna följas upp enkelt och spegla önskad kvalitet. 
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Ökad produktivitet i anläggningsbranschen
Trafikverkets produktivitetsarbete
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Renodlad beställarroll är ett förhållningssätt, som ska prägla vårt sätt 
att driva verksamheten. 

Skapa förutsättningar för marknaden och dess drivkrafter till ökad 
innovation och produktivitet.

Utveckla vår roll och vårt agerande som beställare i syfte att överlämna 
ett större åtagande och ansvar till leverantörerna.

Ge förutsättningar för ökad konkurrens  i anläggningsbranschen.

Renodlad beställarroll på Trafikverket
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KÄLLA: Intervjuer med beläggningsentreprenörer

PIA - Projekt – Effektivisering av beläggning

Exempel på identifierad effektiviseringsåtgärd - kravställning   

Beskrivning:
Stora regionala skillnader i förfrågningsunderlag, krav, arbetssätt, 
tolkningar av föreskrifter mm

Exempel på möjlig åtgärd:
Tydligare central styrning och enhetlighet i föreskrifter, krav,
metoder och produktval

Var står vi nu ?
Vi strävar mot målet att uppnå enhetlighet och relevant kravställning…
…vi är inte där ännu, men på god väg
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TRVK Väg, TK Geo, 
AMA, TRVAMA, 

TRVKB

Myndighetsföreskrifter‐ Ges ut av Trafikverket, Boverket m fl. 
Gäller för alla väg- och banhållare

Övergripande krav som Trafikverket ställer vid byggande av 
egna anläggningar
‐ ska alltid tillämpas 
‐ Kraven är oftast ställda på en funktionell nivå för att styra krav 
på samhällsnytta, livscykelkostnader och standard för systemet 
(anläggningen)

Krav ‐ används för UPPHANDLING av planering, 
projektering, byggande, underhåll och drift

Råd ‐ beskriver hur krav (eller övergripande 
krav) kan uppfyllas/verifieras eller förslag på 
hur krav kan ställas. 

TRVR Väg, 
Metodbeskrivningar, 

Trafikverkets anläggningsstyrning
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Utförande
TRVAMA Anläggning 10
Trafikverkets ändringar/tillägg till AMA 
Anl 10

Tekniska krav  vid dimensionering, 
konstruktiv utformning/ projektering
TRVK Väg ( används ihop med TK Geo)

Krav tillverkning,färdig produkt
TRVKB 10 Bitumenbundna lager
TRVKB 10 Obundna lager  Trafikverkets regler för reglering av 

beläggningsarbeten.
Ingår ej i anläggningsstyrning.

Tekniska råd  vid dimensionering, 
konstruktiv utformning, projektering
TRVR Väg (Används ihop med TK Geo)

Riktat mot projektering

Krav på material, utförande och kontroll

Kravdokument Vägkonstruktion
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Årsangivelsen 10 för TRVAMA samt TRVKB visar relationen till AMA Anläggning10. 
Ny utgåva av TRVKB ges ut i samband med nästa AMA‐utgåva (  AMA 13 – TRVKB 13).
För närvarande är inga nya ändringsbrev planerade. Detta tas omhand i TRVAMA Anläggning.    

TRVKB 10 – dokument ‐ Publicerade juni 2011

Bitumenbundna lager Obundna lager

TRVAMA Anläggning 10 Rev 2 
Publicerad november 2012

Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 10

Kravdokument – kopplade till AMA Anläggning 10

Tätskikt för bro

Ändringsbrev
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SAMMANFATTNING AV ÄNDRINGAR

Ny fastställd specifikation för polymermodifierad bitumen enligt SS‐EN 14023 
medför att nuvarande tabell 2‐2,  Specifikationer för polymermodifierad 
bitumen PMB, utgår och ersätts med reviderad tabell enligt bilaga 1.

Ändring av provtagningsfrekvens för leveranskontroll av polymermodifierad 
bitumen enligt 2.1.2.2 Kontroll av bindemedel.

Kravet på undersökning av vidhäftningsegenskaperna mellan ballast och 
bitumen med rullflaska enligt SS‐EN 12697‐11 utgår tillsvidare.

Beslut att utge ändringsbrev istället för ny utgåva av TRVKB 10 Rev 1 under samma år
+ Ändring blir tydliggjord
‐ Viktigt att Ändringsbrevet åberopas i handlingarna för att gälla

Ändringsbrev TRVKB 10 Bitumenbundna lager
Utgivet 2011-09-13
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Nyheter regelverk

Publicerad november 2012
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Beakta AMA-Nytt !!   
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Beakta att TRVAMA innehåller endast de koder och rubriker där
Trafikverket har gjort ändringar och tillägg.

Relevanta koder inklusive rubrik med tillhörande texter, figurer och
tabeller i TRVAMA ska överföras till objektspecifik teknisk 
beskrivning, som ansluter till AMA Anläggning 10, på samma sätt
som texter, figurer och tabeller i AMA - Nytts beskrivningsdel.

TRVAMA är ett underlag för beskrivningstexter och får inte 
användas som referensdokument till ett förfrågningsunderlag.

Observera att dokumentet innehåller dold text – Se läsanvisning.
TRVAMA  Rev 2 finns i Svensk Byggtjänsts webbtjänst samt AMA App
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Anges även i AMA - Nytt 2 /2012
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TRVKB 10 Bitumenbundna lager anger inte att användning av 
asfaltgranulat är tillåtet vid tillverkning av halvvarma massor.

Gällande produktstandarder för Mjukasfalt medger dock detta.

Förtydligande skrivning infört i TRVAMA  för  att senare föras in i 
kommande TRVKB 13 Bitumenbundna lager.

För att bli gällande krävs att texten lyfts in i den objektspecifika
tekniska beskrivningen.  
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Halvvarmt blandad asfaltmassa

Inblandning av asfaltgranulat

Vid nytillverkning av halvvarmt blandad asfaltmassa accepteras en 
inblandning av asfaltgranulat på högst 20 % för slitlager av MJOG och 
högst 30 % för bärlager och justeringslager av MJAG. 

I TRVKB 10 Bitumenbundna lager, avsnitt 2.1.1.3 utgår följande text:

”En särskild utredning…överstiger 65 °C.”

Den ersätts med:   

En särskild utredning för att bestämma lämplig inblandningsmängd av 
asfaltgranulat ska utföras i de fall mjukpunkten i återvunnet bindemedel 
överstiger 43 °C.
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Tillsatt bindemedel ska väljas efter beräkning enligt Annex A, punkt A.4 i 
EN13108-3 när:  

- mer än 10 % asfaltgranulat tillsätts i slitlager av MJOG

- mer än 20 % asfaltgranulat tillsätts i bärlager och justeringslager av 
MJAG

Det beräknade värdet ska uppfylla kravet på viskositet för  beställd 
produkt enligt tabell 2-3 i TRVKB 10 Bitumenbundna lager. 

Tillsatt bindemedel får vara högst en viskositetsklass mjukare än beställt 
bindemedel. Asfaltgranulat ska tillsättas i konstant mängd. Vid 
förändringar i tillsatt mängd asfaltgranulat ska nytt arbetsrecept upprättas 
om den varaktiga förändringen överstiger ± 2 viktprocentenheter.

Fungerar denna skrivning ?  Insamling av erfarenheter under 2013. 
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Ny AMA generation på gång  

Arbetet med AMA Anläggning 13 är i full gång

2013-02-15  Leverans av texter till Svensk 
Byggtjänst från respektive 
sektorsutredare.

2013-04-29 AMA 13 remiss skickas ut (prel).
Slut remisstid augusti.

2013/2014 Publicering AMA Anläggning 13.

I samband med AMA-Nytt maj 2013 publiceras TRVAMA  Anl 10 Rev 3 om det 
finns ett behov. Målsättningen är att AMA + AMA-Nytt ska gälla.  
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Väg kategori A 
Sektorsutredare:  kenneth.lind@trafikverket.se
Biträdande: lars-gunnar.skoog@vectura.se

sten.pettersson@glocalnet.net

Bitumenbundna lager
Sektorsutredare: svante.johansson@travecon.se
Biträdande: kenneth.lind@trafikverket.se

roger.nilsson@skanska.se

Utredare åt Svensk Byggtjänst i AMA13 arbetet

Var med och påverka. Skicka synpunkter till ovanstående.
För övriga ämnesområden i AMA – kontakta Svensk Byggtjänst
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Revidering TRVKB dokument

I samband med publicering AMA Anläggning 13 ges nya 
publikationer ut av TRVKB med års angivelsen 13.

- TRVKB 10 Obundna lager
- TRVKB 10 Bitumenbudna lager 
- TRVKB 10 Tätskikt för bro 

Namnbyte samt behovsbaserad revidering

Skicka synpunkter till kontaktperson för resp. dokument

Asfalt är en het fråga  !!!! 
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Revidering TRVKB 10 Bitumenbundna lager

2013-04-30 Deadline för synpunkter

2013-06-30 Utskick remiss tom 2013-08-30 

2013/2014 Publicering TRVKB 13 Bitumenbundna
lager i samband med AMA Anläggning 13.

Akuta ändringar/ rättningar – ändringsbrev alt. TRVAMA

Skicka synpunkter till kenneth.lind@trafikverket.se
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Revidering Trafikverkets regler för reglering

2013-04-30 Deadline för synpunkter

2013-06-30 Utskick remiss – tom 2013-08-30

Publicering kan ske under hösten 2013 - senast i 
samband med AMA Anläggning 13.

Relativt fristående dokument.

Skicka synpunkter till kenneth.lind@trafikverket.se
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Anpassning till SS-EN metoder
Omarbetning av VVMB till TRVMB 

Principiellt ska vi använda SS-EN metoder i första hand.

Finns det ingen motsvarande SS-EN metod för VVMB så ska 
omarbetning till TRVMB metod ske ( om den inte ska utgå )

Några exempel:

FAS 468 ska ersättas av SS-EN 12697-25 

TRVMB 704 ( Vattenkänslighet ) ska ersättas av SS-EN 12697-12.
Nuvarande kravnivåer i Trafikverkets regelverk för bitumenbundna lager baseras 
på erfarenheter från provning enligt FAS och VVMB – metoder. FAS-metoden har 
under senare år omarbetats till TRVMB.
Vi behöver övergå till gällande SS-EN 12697-12 snarast möjligt. 
I Sverige saknas erfarenhet av SS-EN 12697-12, Metod C som används vid 
mjukasfalt med bindemedel med lägre viskositet än 4000.  
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Vad är det största hindret för att lyckas?

• Attityd och kultur

• Bristande styrning

• Avsaknad helhetssyn

• Bristande samsyn

• Bristande erfarenhetsåterföring

• Bristande respekt  för varandras roller

• Prestige

Effektiv utveckling av regelverk
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Erfarenhetsåterföring
Beställare, Projektledare, 
Entreprenörer, Konsulter 

m fl

Metodutskott
Tankgruppen

FOI
Metodutveckling

Omvärldsbevakning

Verktyg för utveckling regelverk
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http://www.trafikverket.se/tekniska
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Tack för 
uppmärksamheten !


