
    
                            Örebro universitet                                                Örebro University 
Institutionen för naturvetenskap och teknik  School of Science and Technology 
                                                 701 82 Örebro   SE-701 82 Örebro, Sweden 
 

 

 
 
 
 

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå 
 

UNDERSÖKNING AV URVALSKRITERIER 

VID UPPHANDLING AV ASFALT 

En jämförelseanalys mellan privat och offentlig verksamhet 

 
 

Anton Thidé och Emma Nilsson 
 

Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng 
 

Örebro vårterminen 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
Examinator: Göran Lindberg 
 
 
INVESTIGATION OF SELECTION CRITERIA AT PROCUREMENT OF 
ASPHALT  
A comparative analysis between private and public companies 

  



 Förord 2014-08-23 

 
 

Förord 
 

Vi vill tacka Skanska Asfalt & Betong AB för chansen till att få göra vårt 

examensarbete i samarbete med en branschstark organisation. Vi vill rikta ett 

speciellt tack till Daniel Söderberg, Alexander Norén och Camilla Karlsson för 

löpande stöd och hjälp. Vidare tackar vi även vår handledare på Örebro 

Universitet, Camilla Persson som varit ett engagerat bollplank under hela arbetets 

gång. Sist men inte minst vill vi också ta tillfället i akt och tacka samtliga 

respondenter som tagit sig tiden att bidra till vår uppsatts. 

 

Örebro Universitet, 8 maj 2014 

Emma Nilsson & Anton Thidé



 Sammanfattning 2014-08-23 

    
 

 

Sammanfattning 

Bakgrund 

I Sverige finns 9850 mil väg som är statligt ägd och 4160 mil kommunalt ägd väg. 

Av dessa består 80 % av asfalterat underlag. Det innebär att den offentliga 

verksamheten i Sverige omsätter stora mängder asfalt, både i form av 

nyanläggning av vägar samt underhåll av gamla vägar. Det finns också en stor 

privat asfaltmarknad, främst bestående av industrier, som har asfalterade ytor. 

Dessa privata verksamheter är en stor men ännu outforskad del av marknaden.  

Syfte 

Undersökningen hade till syfte att undersöka och jämföra hur privata och 

offentliga verksamheter prioriterar val vid upphandling av asfalt. Genom en 

enkätundersökning kartlades vilka av asfaltens egenskaper som är mest önskvärda 

hos respondenterna. Samtidigt önskades en inblick i urvalsprocessen av 

asfaltleverantörer och hur dessa rangordnades. 

 

Med undersökningen som grund analyserades LOU:s påverkan på 

upphandlingsprocessen av asfalt. Dessutom granskas den nuvarande utvecklingen 

av asfalten för att undersöka om forskningen följer önskemålen och behoven. 

Metod 

Information om asfaltbehovet insamlades med hjälp av en webbaserad 

enkätundersökning som skickades till utvalda respondenter från både privat och 

offentlig verksamhet. Genom studier av nuvarande forskning skapades en 

uppfattning om det aktuella forskningsläget i asfaltbranschen för att sedan 

möjliggöra en jämförelseanalys av de sammanställda resultaten.  

Slutsats 

Undersökningen har visat att det finns ett stort intresse från både privata och 

offentliga verksamheter att tillgå inte bara en bra asfaltprodukt utan även en 

helhetslösning där god service i kombination med råd och kunskap inkluderas. Detta är 

en trend som återfinns inom flera kategorier i samhället. Som en konsekvens av att 

förväntan på service ökar blir också goda referenser allt viktigare. 
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En annan slutats baserad på respondenternas svar är att inköpspriset styr den 

offentliga verksamhetens beslut trots vilja att prioritera andra egenskaper. Som en 

konsekvens av LOU sker ofta stora mängder överklaganden vid upphandlingar där 

andra urvalskriterier än pris tillämpas. Detta gör det svårt för offentliga verksamheter 

att välja andra typer av asfaltslösningar, t.ex. miljövänligare alternativ.  

 

Asfalten är en produkt som redan från början haft en begränsad utveckling och den 

forskning som sker idag är främst riktad mot väg och gatuanvändning. Det gynnar 

offentliga verksamheter då det är deras främsta användningsområde medan de privata 

verksamheterna inte till samma grad får användning av denna innovation.  

 

En trend som kan uppmärksammas i asfaltutvecklingen är inriktningen mot 

självläkande asfalt. Denna asfaltsort utvecklas både i Sverige och i Nederländerna med 

avsikt att avsevärt minska behovet av underhållsarbete. Förhoppningen är att det ska 

spara både tid, resurser och miljö.  

 

Generellt sett är både den privata och offentliga sektorn neutralt ställda till 

asfaltleverantörers insatser. Det framgår tydligt att förbättringsmöjligheterna är 

många. Asfalten är i många situationer endast en ”del-produkt” av ett större projekt 

och därför undersöks och utvärderas den inte tillräckligt grundligt.   

 
 
Nyckelord: Asfalt, LOU, väg, kommun, upphandling, gata, privat.
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Abstract 

Background 

There is more than 98 500 km of road in Sweden that’s owned by the government 

and 41 600 km owned by the municipality. Of these roads, 80 % is finished with 

asphalt.  It therefore means that the public sector circulates great amounts of 

asphalt, both when laying new roads but also when repairing old ones. There is 

also a big private asphalt market, mostly represented by industrial companies; 

which has big areas of asphalt connect to their properties. These private 

companies represent a big, but still unexplored, share of the market. 

Purpose 

The research was intended to investigate and compare how private cooperation’s 

and governmentally run agencies prioritize choices when procuring asphalt. By the 

use of a survey the different properties that’s preferred when dealing with asphalt 

was mapped. At the same time the survey was intend to give insight in the process 

of how the buyers ranked the asphalt suppliers and why.  

 

With this survey as a foundation the effect provided by the Law of Public 

Procurement when procuring asphalt was analyzed. At the same time the asphalt 

research done by this time was investigated to determent how well the 

development follows the needs and wishes.  

Method 

The information regarding the asphalt needs was collected with the help of a web-

based survey which was sent out to chosen correspondents from both the private 

and public sectors. Through studies of today’s asphalt research it was possible to 

create an opinion of the present research state and there after compare the results 

of the survey. 

Conclusion 

The research has proved that there is a big interest, from both private and public 

companies, not only in a good asphalt product but also a complete solution where 

great service in combination with knowledge and council is included. This is a trend 
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that repeats in other parts of society as well. As a consequence of raised expectations 

on service, a good reference becomes more important.  

 

Another conclusion based on the respondent’s response is that the direct price steer 

the public companies decisions regardless of their will to prioritize other properties. A 

consequence of this is a big amount of appeals involved in procurements where the 

selection property is other than price. This makes it hard for public companies to 

choose other types of asphalt solutions, for example environmental friendly 

alternatives.  

 

The asphalt is product which already from the start has had a limited development and 

the research made today is for most aimed towards road- and street usage. This 

benefits the public sector since it is their main usage mean while the private 

companies doesn’t profit from these innovations.  

 

A trend can be detected in the development of asphalt towards self-healing 

properties. This kind of asphalt is developed in both Sweden and the Netherlands with 

intention to dramatically decrease the need of maintenance and repair works. This will 

hopefully save time, resources and the environment.  

 

In general both the private and public sectors feel neutrality towards the asphalt 

supplier’s efforts. It is clear that the possibilities of improvement are many. The 

asphalt is in many cases just a bi-product of a bigger project and is therefore not 

investigated and evaluated thoroughly enough. 

 
Keywords: Asphalt, Law of Public Procurement, road, municipality, Procurement, 
street, private. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 

Examensarbetet har som syfte att analysera det framtida asfaltbehovet hos både den 

offentliga och privata marknaden. Samtidigt syftar arbetet till att ge inblick i de 

prioriterade egenskaperna hos asfalten i Västmanlands län. Det är vår förhoppning att 

studien är av intresse för asfaltproducenter med Västmanland som intresseområde 

och hjälpa dem att tillhandahålla den asfalt som kunderna efterfrågar.  

 

Frågeställningarna som undersökningen präglas av är: 

 

 Vad anser upphandlarna är viktigt när de skall bestämma leverantör? Vilka 

egenskaper hos asfalten är viktigast vid upphandling? 

 

 Hur villig är kunden att betala ett högre pris för att uppnå goda egenskaper? 

 

 Skiljer de prioriterade egenskaperna som önskas vid beställning av asfalt mellan 

den privata och kommunala sektorn? 

 

 Finns det idag produkter på marknaden som lever upp till kundernas behov, 

önskemål och krav? 

1.2 Avgränsning 

Av resursmässiga skäl måste undersökningen avgränsas. Denna avgränsning har skett 

både geografiskt och i antal responderande verksamheter. Den geografiska gränsen 

har dragits kring Västmanlands län, där fokus ligger på Västerås eftersom det är den 

största staden i länet.  

 

Den offentliga sektorn representeras i undersökningen av kommuner inom 

Västmanlands län samt Trafikverket. Trafikverket verkar i hela Sverige vilket gör dem 

till lämpliga representanter för övriga Sveriges län.  
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Övriga aktörer representeras av utvalda verksamheter som förvaltar större asfalterade 

ytor. Verksamheterna har identifierats genom användandet av digitala kartor med 

inbyggda ytberäkningsverktyg. Det är en blandning bestående främst av industrier, 

lager samt fastighetsägare. 

1.3 Samarbete 

Rapporten bygger på en nulägesanalys av Västmanlands län som utförts av Skanska 

Asfalt & Betong. Därför har den här undersökningen genomförts i samarbete med 

Skanska Asfalt & Betong. De har erbjudit handledning och delat med sig av sin 

branschkunskap, då de är en av de stora leverantörerna av asfalt inom Sverige. 

 

Skanska erbjuder ett sortiment av asfalt av olika typer och egenskaper och har därför 

ett intresse av att undersöka vad som attraherar konsumenter på marknaden. 

Skanskas målsättning är att ytterligare stärka sin närvaro inom de Svenska 

länsgränserna. Marknaden är idag kraftigt uppdelad, framför allt mellan de tre stora 

asfaltsleverantörerna Skanska, Peab och NCC. I dagens läge domineras 

asfaltsmarknaden i Västmanlands län av Peab och NCC som vardera representerar 

ungefär 35-40%.  

 

För att öka nysatsningens sannolikhet att lyckas planerade Skanska att genomföra en 

marknadsanalys med en redan utförd nulägesanalys till grund. Genom denna 

marknadsanalys hoppades man kunna kartlägga konsumenternas önskemål och behov 

på asfaltens egenskaper samtidigt som man fick en klarare uppfattning av marknadens 

omfattning.  
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2 Metod 

2.1 Undersökningsmetoder 

För att skapa ett pålitligt underlag för undersökningen övervägdes valet av 

undersökningsmetodik noggrant. Framför allt två typer av undersökningsmetoder 

används i vanliga fall; Kvalitativ och Kvantitativ.  

 

Kvalitativ undersökning bygger på intervjuer med aktuella personer. Denna typ av 

undersökning ger ofta en mycket god förståelse för problemen eftersom de insatta har 

möjligheten att förklara med egna ord. Nackdelen är dock att en intervju kräver 

mycket tid och man har därför inte möjlighet att få ett lika stort svarsantal som med 

andra metoder. Om antalet intervjuade är för få finns också en överhängande risk för 

att svaren blir subjektiva.  

 

Kvalitativ undersökning bygger i sin tur på enkätundersökningar med högt deltagande. 

Oftast sker dessa enkätutskick med hjälp av internet vilket är tidseffektivt och gör att 

man lättare kan utvidga antalet deltagare. Samtidigt kan data enkelt sammanställas 

och analyseras. Nackdelar med kvalitativ undersökning är att det krävs en relativt hög 

svarsfrekvens för att tillförlitliga resultat ska fås. Det är också lätt att resultatet vinklas 

av frågeställaren genom formuleringen av frågor och svarsalternativ.  

 

Ett alternativ till ovanstående val är en så kallad trianguleringsmetod. Den innebär att 

man kombinerar den kvalitativa- och den kvantitativa-metoden i ett försök att väga 

upp nackdelarna med de olika fördelarna. Denna metod är ofta mer tidskrävande 

samtidigt som svårigheten ligger i att jämföra resultaten från de olika metoderna då 

frågan sällan är ställd under samma förutsättningar och formuleringar.  

 

Den här undersökningen utfördes med hjälp av att först skapa en kontakt med 

företagen via telefon där vi presenterade vår undersökning och de tillfrågades om 

deltagande i en webbaserad enkät, se bilaga 3. Det kan närmast liknas med en 

kvalitativ undersökning då respondenterna i telefon fick chans att yttra övriga åsikter. 
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2.2 Tillvägagångssätt 

Basen av undersökningen bestod av en webbaserad enkät. Frågorna i denna enkät 

formulerades så att respondenterna på en skala poängsatte olika egenskaper de söker 

både hos asfalten i sig och hos leverantörerna. Att undersöka hur leverantörerna 

generellt värderas var även det mycket viktigt eftersom det skulle kunna finnas 

miljöpåverkande aktiviteter i framställningen och transporten som inte direkt 

reflekterades i asfaltens egenskaper.  

 

För att ge analysen en klar och tydlig struktur valdes 

marknadsundersökningsprocessen som återges i Marknadsundersökning – En handbok 

av L. Christensen m.fl. Processen kan beskrivas enligt figur 1. 

 

Figur 1 - Beskrivning av det tillvägagångsätt som användes i marknadsundersökningens uppbyggnad. 
Man jobbar från husgrunden och uppåt för att skapa en trovärdigt och väl underbyggd undersökning 
(Christensen, 2010). 

 

2.3 Kritik mot studien 

Då undersökningen från start tog en begränsad inriktning mot asfaltinköpande 

verksamheter inom Västmanlands län satts redan från början förutsättningarna för en 

relativt begränsad studiegrupp. Vidare uppstod bortfall på grund av kunskaps och 

intressebrist hos framför allt den privata verksamheten. 
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Den tilltänkta trianguleringsmetoden som först planerades tillämpas för rapporten har 

ersatts av en undersökning bedriven via telefon och e-post. Anledningen är att de 

offentliga verksamheterna, representerade av Västmanlands kommuner, inte haft tid 

för en personlig intervju på plats. Ytterligare har antalet respondenter varit relativt 

lågt, med en svarsfrekvens på fjorton enkätsvar totalt. Av dessa fjorton är sju 

representerade av den privata verksamheten samt sju från den offentliga. En svårighet 

i jakten på undersökningsdeltagare har varit att nå fram till rätt person. Det råder en 

generell förvirring, framför allt inom den privata sektorn, om vem som har ansvaret för 

underhåll och nyläggning av asfalterade ytor. Detta beror med största sannolikhet på 

att behovet uppstår sällan. Av samma anledning var flertalet tillfrågade inom de 

privata verksamheterna obenägna att delta i enkätundersökningen. Minst 

samarbetsvilliga var fastighetsförvaltande företag, där samtliga tillfrågade tackade nej 

till deltagande. Bättre uppslutning var det från industriföretagen. Troligtvis beror detta 

på att de oftare är i behov av asfaltföretagens tjänster. Även om det fanns stora 

svårigheter i att nå fram till rätt person inom verksamheterna visade det sig att när väl 

rätt person involverats fanns det ett positivt intresse.  

 

I efterhand har en brist i enkätundersökningen mot den offentliga verksamheten 

uppmärksammats. Denna härstammar från kommuners varierade behov och 

användningsområden för beläggningar. Det har gjort det svårt för dem att ge en 

generell bild för vilka egenskaper som prioriteras vid upphandling av asfalt. Till skillnad 

från en privat verksamhet, som oftast bara har ett specifikt användningsområde för 

asfalten, kan en offentlig verksamhet ha allt från väg- och gatu-beläggning till 

parkering och industrigolv. 

 

Det bör också observeras att samtliga verksamheter, privata likväl offentliga, 

representerats av en enskild individ och har därför med största sannolikhet till viss del 

präglats av dennes personliga åsikter. 



 Genomförandet 2014-08-23 

6 (44) 
 

3 Genomförandet 

3.1 Enkätutformning 

Enkäterna utformades i samarbete med Skanska Asfalt & Betong. Frågorna 

formulerades för att möjliggöra analys av de egenskaper som efterfrågas av 

marknaden samtidigt som en uppfattning kan bildas av hur stor vikt som läggs på de 

olika värderingsgrunderna. Enkäten skapades digitalt och användes som underlag för 

förfrågning som uppföljning efter telefonkontakt.  

3.2 Verksamhetslista – Kontaktade företag 

För att finna lämpliga representanter inom den privata verksamheten behövdes en 

uppskattning av de förvaltade asfaltsytorna göras. Eftersom de olika kommunerna i 

Västmanland skiljer sig i storlek och population representerade verksamheter från 

Västerås en större del av listade utvalda, se bilaga 2. 

 

Den offentliga marknaden som representeras av Västmanlands läns kommuner och 

Trafikverket kortades inte ner. Samtliga kommuner inom länet förfrågades för att öka 

validiteten på den insamlade informationen.  
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4 Teori 

4.1 Historik 

I Sverige finns det närmare 9850 mil väg som är statligt ägd och 4160 mil kommunalt 

ägd väg. Av dessa vägar är ca 20 % grusvägar, vilket innebär att resterande mängd till 

stor del representeras av asfalterade underlag (Trafikverket, 2014). Asfalt består av en 

blandning av stenmaterial, ofta kallat ballast, och bitumen som framställs genom 

destillation av råoljor (Vägverket, 2004). Asfalt är i Sverige det mest använda 

materialet som slitlager på vägar (Trafikverket, 2014). Uppskattningsvis 7 miljoner ton 

ballast och ca 400 000 ton bitumen används årligen till asfaltsframställning i Sverige 

(Vägverket, 2004).  

 

I Västmanlands län har Trafikverket 219 mil väg och det kommunala vägnätet i t.ex. 

Västerås uppgår till mer än 50 mil (Trafikverket, 2014), (Västerås Stad, 2014).  

 

På grund av den stora mängden asfalt i Sverige blir miljöpåverkan är en viktig fråga.  

Exempelvis beslutade EU år 2008 att Sverige till år 2020 ska ha minskat 

energianvändningen med 20 % för att minska utsläpp av växthusgaser 

(Energimyndigheten, 2014). Detta påverkar asfalttillverkningen och därför 

undersöker asfaltsindustrin metoder för att minska sitt gröna avtryck. En 

förbättringsåtgärd går ut på att sänka temperaturen vid tillverkning av asfalt för att 

minska behovet av bränsle. Samtidigt ser man över möjligheterna att återanvända 

asfalt, vilket bidrar till besparingar både ekonomiskt och för miljön (SBUF, 2012). 

4.2 Asfaltläggning 

4.2.1 Behov och användandet 

Vägytans standard har stor påverkan på hur trafikanter upplever kvalitén på vägen. 

Den påverkar bland annat körupplevelsen och inte minst säkerheten. Av denna 

anledning ställs höga krav på dagens asfalt. Vid beläggning av en asfaltyta finns det 

flera aspekter som måste tas hänsyn till. De främsta aspekterna är: 
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Buller – Buller är det oönskade ljud som uppstår längst med en väg. Det utgörs av 

ljudet som uppstår från motorn på fordonet, uppfattas mest vid låga hastigheter, men 

också av ljudet som uppstår då bildäcket får kontakt med vägytan. Den sistnämnda 

källan är den absolut vanligaste eftersom den ger ifrån sig mest ljud då fordonets 

hastighet passerar 40 km/h (Svensk Byggtjänst, 2002). 

 

Bärighet – Det är viktigt att tänka på beläggningens bärighetsförmåga eftersom vägen 

annars kan drabbas av nedbrytning. Det kan handla om deformationer som 

uppkommer på grund av stor last men också av kemisk påverkan. Även tjälskador kan 

kraftigt påverka bärigheten på vägen (Åhström, 2010). 

 

Genomsläpplighet – En av de främsta skadeanledningarna av Sveriges vägar är 

vattenskador. Dessa uppkommer då vatten absorberas och expanderas vid frysning. 

Detta utsätter vägen för kraftig påfrestning och kan bland annat leda till sprickbildning. 

Samtidigt kan fryst vatten på ytan av en väg leda till ett halt underlag. Det är därför 

viktigt att ta asfaltens genomsläpplighet i åtanke då man belägger en vägyta (Åhström, 

2010). Hög genomsläpplighet ökar säkerheten både för vägen och för trafikanten som 

brukar den. Det finns dock tillfällen då låg genomsläpplighet är att föredra. Ett exempel 

kan vara vid en bensinstation där inte farliga ämnen ska läcka genom asfalten ut i 

marken (Vägverket, 2004). 

 

Det har i omfattande studier visat sig att säkerhet och åkkomfort är de två viktigaste 

faktorerna för bilister på Sveriges vägar. En bra vägyta ska, enligt svenska förare, vara 

tyst, jämn samt nyasfalterad. Det är också viktigt att vatten enkelt ska kunna rinna 

undan. I motsats till ovan beskrivs en dålig väg av trafikanterna som grov, ojämn, och 

bullrig (Anita Ihs, 2008). 

 

Det är dock inte bara trafikanterna som drabbas av en bullrig väg, utan även de 

människor som vistas inom vägens närområde. Det är ett stort problem eftersom 

stadstrafiken ökat kraftigt då tätortsarealen mer än sexdubblats sedan mitten av 

1900-talet (Boverket, 2008). År 2008 bodde mer än 85 % av Sveriges befolkning i 
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tätorter, och det är en siffra som har växt sedan dess (Boverket, 2008). Utanför 

Sveriges gränser ser prognosen till stora delar likadan ut. År 2008 kunde Food and 

Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) konstatera att mängden 

bosatta i städer hade passerat andelen landsbygdsbefolkning, se figur 3 (SCB, 

2013). 

 

 

Figur 2 - Illustration av den förväntade utvecklingen av fördelning mellan bosatta i städer samt 
landsbygd (SCB, 2013). 

 

4.2.2 Skador & slitage 

En väg måste underhållas för att bibehålla säkerheten vid användning. Om man inte 

underhåller vägen kan den drabbas av skador och slitage som i sin tur kan leda till ökad 

risk för olyckor (Åhström, 2010). Nedan nämns några av de vanligaste skadorna som 

kan uppkomma och figur 4 illustrerar hur en gammal väg kan se ut. 

 

Ytslitage – När en asfalterad väg föråldras och slits av användning kan beläggningsytan 

nötas ner. Det kan leda till så kallad stensläppning vilket innebär att bromssträckan för 

vägtrafikanterna kraftigt ökar (Åhström, 2010). Slitaget beror till stor del på 

användandet av dubbdäck. 

 

Nedbrytning av bärighet – Om vägen utsätts för allt för mycket tung trafik kan den 

deformeras. En deformation kan också uppkomma på grund av kemiska reaktioner. 

När vägens bärighet bryts ner skapas gropar och spårbildningar vilket leder till en 
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ojämn väg (Åhström, 2010). 

 

Påverkan på vägkonstruktionen – Påverkan på vägkonstruktionen kan uppkommas då 

arbeten utförs i kringliggande områden. Det kan t.ex. ske vid uppgrävning av ledningar 

längs med vägen. Det kan då ske en förändring i marktrycket och vägen kan tappa 

formen (Åhström, 2010). 

 

Figur 3 - Exempel på hur en asfalterad väg kan se ut då den utsatts för skador och reparationer 
(Åhström, 2010). 
 

4.2.3 Vidareutveckling av asfalt 

Grön asfalt 

Inom asfaltbranschen har miljöintresset visat sig genom att man utför forskning som 

undersöker möjligheterna till ett miljövänligare alternativ till den traditionella 

asfaltbetongen. Flera av de stora aktörerna inom branschen erbjuder idag dessa 

framtagna ”gröna” alternativ. 

 

Ett grönt alternativ kan t.ex. innebära att man använder en cirka 40 grader lägre 

temperatur vid tillverkningen av asfalten jämfört med vid den traditionella 

tillverkningen. Metoden ger en minskning av koldioxidutsläppen med upp till 30 %. 

Även utsläppen av kvävedioxid, svaveldioxid och kolmonoxid minskar kraftigt (NCC, 

2014). 
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Tidigare har den höga temperaturen varit nödvändig för att kunna torka 

stenmaterialet och för att smälta bitumenet för att få en tillräckligt stark asfalt, men 

vid tillverkning av den gröna asfalten har man med hjälp av tillsatser lyckats sänka 

denna temperatur. När temperaturen sänks krävs det inte längre samma mängd 

eldningsolja som vid framställning av vanlig asfalt. För ett ton vanlig asfalt krävs ca sju 

liter eldningsolja vilket resulterar i att branschen på ett år med vanlig asfaltanvändning 

förbrukar ca 50 miljoner liter olja (NCC, 2014). Det finns därför en hel del energi att 

spara in på genom att använda grön asfalt.  

 

Tillverkare har också provat att använda förnyelsebar rapsolja för att driva sitt 

asfaltverk istället för eldningsolja. Detta minskar koldioxidutsläppet med 65 % 

(Skanska, 2014).  

 

Tyst asfalt 

Flera asfaltproducenter erbjuder så kallad ”tyst asfalt”. Det är en asfalt framställd för 

att minska bullernivåerna i utsatta områden. Ett exempel är Peab:s Swesilencer, som 

enligt dem kan ge en bullerreduktion på upp till 10 dB(A). Denna typ av asfalt har ofta 

även goda genomsläpplighetsegenskaper eftersom den innehåller stora hålrum (Peab, 

2014).  

 

Bärkraftig asfalt 

Kraftigare varianter av asfalt erbjuds även av flera av leverantörerna. Denna asfalt är 

framtagen för att klara av högre belastningar än vad som anses som normalt. 

Kraftigare asfalt används vanligen i hamnområden och till industrigolv.  

 

4.2.4 Återvinning av asfalt 
 

Att återvinna redan utlagd asfalt är något som på senare tid uppmärksammats och 

som används i allt större grad. Det finns både pengar att spara och utsläpp att minska 

genom att återanvända redan producerad asfalt. Genom att värma upp den lagda 

asfalten samt tillsätta delkomponenter kan den på nytt läggas ut med en reparerad yta 

(Åhström, 2010). Nedan nämns några av de vanligaste typerna av återanvändning. 
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Heating – Genom att värma upp den befintliga asfalten kan man smälta ihop den lagda 

massan med ett nytt lager och på så vis få en reparerad yta (Åhström, 2010), 

(Vägverket, 2004).  

 

Repaving – Repaving är en utveckling av heating som innebär att man inte bara värmer 

upp den befintliga massan utan även river samt omfördelar den innan man förser 

vägen med ett nytt ytlager av asfalt. Denna återvinning kan leda till både en materiell 

och miljömässig besparing (Åhström, 2010), (Vägverket, 2004). 

 

Remixing – Remixing är en utveckling av Repaving och innebär att asfalten rivs och 

blandas med mjukmedel och nytt bindemedel för att sedan läggas ut på nytt. Allt sker i 

en integrerad process av en och samma maskin. Det finns också en utveckling av 

Remixing som kallas för Remixing Plus som innebär att man efter utläggning av den 

mixade massan täcker över den med ett helt nytt lager asfaltsmassa (Åhström, 2010), 

(Vägverket, 2004). 

4.3 LOU – Lagen om Offentlig Upphandling 

De flesta upphandlingar av asfaltbetong till den offentliga sektorn sker enligt LOU 

(lagen om offentlig upphandling). Alla statligt och kommunalt ägda verksamheter är 

vid uppköp av varor eller tjänster som överstiger det tillåtna tröskelvärdet tvungna att 

följa reglerna skrivna i LOU (Lagen om Offentlig Upphandling). Tröskelvärdet år 2014 

för statliga verksamheter är 134 000 € och för övriga upphandlande myndigheter som 

t.ex. kommuner är det 207 000 € (Konkurrensverket, 2014). Då upphandling av asfalt i 

stort sett alltid uppgår i summor över tröskelvärdet påverkar lagen i allra högsta grad 

marknaden. Lagen säger att upphandlingar ska göras enligt fem bestämda principer 

(Sundstrand, 2010).  

 

 Likabehandlingsprincipen – Alla leverantörer ska behandlas på lika villkor och 

ges samma förutsättningar.  
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 Principer om icke-diskriminering på p.g.a. nationalitet – Det är t.ex. inte tillåtet 

att favorisera vissa leverantörer baserat på vilket land de kommer ifrån. 

 

 Proportionalitetsprincipen – Kraven på upphandlingen ska vara i proportion till 

det som ska upphandlas.  

 

 Principen om transparens – Arbetet med val av anbudsgivare måste ske synligt 

för samtliga inblandade. De punkter som utvärderas måste tydligt redovisas så 

att lika förutsättningar ges till utformningen av anbudet.  

 

 Principen om ömsesidigt erkännande – Intyg och certifikat utfärdade utanför 

Sverige ska jämställas med svenskt utfärdade förutsatt att de motsvarar kraven 

i upphandlingen. 

 

Offentliga upphandlingar enligt LOU står idag för ca 15-18,5 % av Sveriges BNP. Det 

motsvarar en årlig kostnad på varor och tjänster för mer än 500 miljoner kronor. Det 

innebär att offentliga upphandlingar står för en väldigt stor del av den Svenska 

ekonomin och att eventuell problematik som uppstår inom lagen kan ha en mycket 

stor påverkan på samhället (Molander, 2009). 

 

Ett exempel på problem som kan uppstå i samband med LOU är att processen drygas 

ut på grund av överklagan från de anbudsläggare som anser sig ha blivit orättvist 

behandlade. I LOU bestäms det att samtliga leverantörer som anser sig ha lidit skada 

av ett beslut har rätt till överklagan. Vid en sådan överklagan vänder sig leverantören 

till Förvaltningsdomstolen som efter en överprövning fattar beslut om upphandlingen 

måste göras om eller om den utförts på korrekta grunder.  

 

Antalet överprövningar har ökat kraftigt de senaste åren, något som i sin tur lett till att 

allt fler upphandlingar försenats (Konkurrensverket, 2014). Det resulterar i slutändan i 

en högre kostnad för samhället. Figur 24 visar hur mängden överprövningsmål ökat 

från 2000 fram till 2009. 
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Figur 4 - Stapeldiagram som visar mängden överprövningsmål i Sverige fram till och med år 2009 
(Konkurrensverket, 2014).  

 

Då tanken bakom LOU är att jämställt värdera konkurrenter så föredrar ofta de 

offentliga verksamheterna att välja anbud efter pris. Priset är universellt jämförbart 

och därför en mycket god måttstock och ger ytterst lite utrymme för tolkningsfrågor 

(Nordkvist, 2010). 

 

Om den offentliga verksamheten väljer att ha ett annat tilldelningskriterie än pris blir 

det svårare att utföra en korrekt värdering. Detta eftersom ett kriterium som t.ex. 

”miljövänlighet” kan mätas och bedömas på flera olika sätt med flera olika aspekter.  

 

När offentliga verksamheter har provat att använda sig av ett annat kriterium än pris 

har det flertalet gånger resulterat i en mängd överklagningar från anbudsgivare som 

känt sig orättvist behandlade. Detta kan vara ett skäl till att upphandlingar av t.ex. 

asfalt sällan sker baserat på andra tilldelningskriterier än pris (Opic - 

Upphandlingsförfrågande, 2014).
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5 Resultat & Analys 

5.1 Enkätundersökningen 

Både fastighetsägare; industrier och offentliga verksamheter som kommuner och 

Trafikverket kontaktades för studien. Det visade sig tidigt att fastighetsförvaltande 

företag inte hyste något större intresse för att delta i enkätundersökningen. Detta 

berodde till stor del på att de inte upplevde att de inhandlade tillräckliga mängder 

asfalt och när de väl gjorde det sökte de endast en snabb lösning. Enkätens privata del 

präglas därför främst av verkstadsindustrier. Nedan gås svaren till respektive fråga 

igenom. 

5.1.1 Vid val av asfalt – vilka av följande egenskaper värdesätter ni högst? 

Respondenten uppmanades att betygsätta egenskaperna på en skala från ett till tre, 

där ett motsvarar att egenskapen anses ”minst viktig” och tre motsvarar ”mest viktig”.  

 

Miljöpåverkan 

Här syftar undersökningen på hur den privata verksamheten respektive den offentliga 

verksamheten värdesätter den miljöpåverkan som asfalten har. Både vid framställning 

och vid användning, se figur 5. 

 

 

Figur 5 – Enkätundersökningens resultat rörande miljöpåverkan fördelat på privat och offentlig 
verksamhet (Bilaga 1, 2014). 
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Inom de privata verksamheterna visar undersökningen att asfaltens miljöpåverkan 

varken anses som ”minst viktigt” eller ”mest viktig”. Medelvärdet hos de respondenter 

som deltagit i enkätundersökningen är 2,14 vilket placerar egenskapen i ett neutralt 

mittläge på skalan. Den anses inte vara helt orelevant men inte heller viktigast. Inom 

de offentliga verksamheterna visar undersökningen ett resultat likt det som framkom 

inom de privata. Respondenterna är här rörande överens om att asfaltens 

miljöpåverkan inte är en ointressant fråga men samtidigt långt ifrån den viktigaste. Ett 

medelvärde på 2,0 tyder även här på att en låg miljöpåverkan tenderar att ses mer 

som en bonus, snarare än ett specifikt krav.  

 

Pris 

Här syftar undersökningen på hur stor vikt respektive verksamheter lägger på priset 

vid inköp av asfalt, se figur 6. 

 

 

Figur 6 – Enkätundersökningens resultat rörande pris på privat och offentlig verksamhet (Bilaga 1, 2014). 

Hur viktigt priset på asfalten är har visat sig variera kraftigt hos olika aktörer. De 

tillfrågade respondenterna har satt prioriteringar längs med hela skalan. 

Undersökningens medelvärde för privata aktörer på 2,43 ger en bild av att pris anses 

som viktigt för flertalet av aktörerna. Det kan konstateras att medelvärdet på pris är 

högre än medelvärdet på miljöpåverkan. Enkäten ger inom de offentliga 
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verksamheterna en tydlig bild av att priset inte är den viktigaste egenskapen vid valet 

av asfalt. Med ett medelvärde på 2,0 placerar den offentliga verksamheten 

kostnadsfrågan lägre än deras privata motsvarigheter. Till skillnad från inom de privata 

verksamheterna skilde sig åsikterna åt, inom den offentliga sektorn inte alls. Samtliga 

offentliga respondenter tilldelade priset en mittplacering på skalan. 

 

Kvalité 

Här syftar undersökningen på en övergripande värdering av kvalitén på asfalten hos de 

privata och offentliga verksamheterna, se figur 7. Undersökningen lämnar det fritt för 

respondenten att tolka vad som definieras av kvalitetsbegreppet.  

 

 

Figur 7 - Enkätundersökningens resultat rörande kvalitet fördelat på privat och offentlig verksamhet 
(Bilaga 1, 2014). 

Samtliga tillfrågade respondenter var eniga om att kvalitén är den absolut viktigaste 

egenskapen. Undersökningen visar att 100 % av deltagarna prioriterat kvalitén som 

”mest viktig”. Det betyder att kvalitén är den egenskap som värdesätts högst vid val av 

asfalt, därefter pris och sist miljöpåverkan. 

 

Analys 

Det visar sig av undersökningen att den egenskap som värderas högst vid val av 

asfalten hos de tillfrågade verksamheterna är kvalitén. Då större delen av de privata 
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respondenterna är industrier faller det sig naturligt att när väl en reparation, 

alternativt ny beläggning görs, önskar man en långsiktig lösning så verksamheten inte 

behöver störas igen på en längre tid. Då offentliga verksamheters beläggningsytor 

används mer frekvent ställs också höga krav på kvalitén även här. Efter kvalitén kom 

priset som den näst högst värderade egenskapen vid val av asfalt. Då samtliga privata 

aktörer är vinstdrivande företag är även detta en naturlig prioritet eftersom man inte 

vill spendera mer pengar än nödvändigt. Intressant är även att pris inte inom den 

offentliga verksamheten prioriterats högre än neutralt då den större delen av LOU-

styrda upphandlingar sker med pris som urvalskriteriet. Miljöpåverkan visar sig i 

undersökningen vara minst prioriterat och ses med största sannolikhet som en ren 

bonus för de tillfrågade aktörer. 

5.1.2 Vilka av nedanstående kvalitetsegenskaper värdesätter ni högst? 

Respondenten uppmanades att betygsätta de upptagna kvalitetsegenskaperna på en 

skala från ett till tre, där ett är ”minst viktig” och tre är ”mest viktig”. 

 

Bärighet 

Här syftar undersökningen till att bedöma hur viktig asfaltens bärighetsförmåga är för 

respondenten, se figur 8. Bärighet beskriver den kapacitet som asfalten har att bära 

upp hög last utan att deformeras.  

 

Figur 8 - Visar enkätundersökningens resultat rörande bärighet fördelat på privat och offentlig 
verksamhet (Bilaga 1, 2014). 
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De tillfrågade verksamheterna har genom undersökningens svar tydligt visat att 

bärighet är en mycket viktig kvalitetsegenskap hos asfalt. I detta fall har samtliga 

tillfrågade värderat egenskapen som ”mest viktigt”. 

 

Komfort 

Här syftar undersökningen till att bedöma hur viktigt det är för respondenten att man 

kan färdas på asfalten med god komfort, se figur 9. En grovkornig asfalt skapar 

vibrationer och bidrar till en sämre körupplevelse för trafikanten än en mer finkornig. 

 

 

Figur 9 – Visar enkätundersökningens resultat rörande komfort fördelat på privat och offentlig 
verksamhet (Bilaga 1, 2014). 

Den upplevda komforten är inget som värderats högt hos de privata verksamheterna. 

Undersökningens medelvärde 1,57 placerar den mellan ”minst viktig” och ”neutral”. 

Det kan därför konstateras att komfort inte är i närheten av att vara lika viktigt som 

bärigheten. Inom de offentliga verksamheterna blir komforten desto viktigare. Detta är 

en naturlig konsekvens av de olika användningsområdena för asfalten samt hur den 

brukas. Då majoriteten offentliga verksamheters beläggningsarbeten gäller väg- och 

gatubyggnad är det inte ett förvånande resultat. Då trafikanter vistas under längre tid 

på beläggningar som sköts av offentliga verksamheter ger det sig naturligt att kraven 

på komfort är högre för dessa ändamål. 
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Genomsläpplighet 

Här syftar undersökningen till att bedöma hur viktig asfaltens dränerande förmåga är 

för respondenten, se figur 10. De erbjuds att fritt tolka om genomsläpplighet innebär 

asfaltens förmåga att inte släppa igenom flyttade vätskor eller asfaltens förmåga att 

dränera bort dagvatten.  

 

 

Figur 10 – Visar enkätundersökningens resultat rörande genomsläpplighet fördelat på privat och 
offentlig verksamhet (Bilaga 1, 2014). 

Asfaltens genomsläpplighet anses också vara en egenskap som inte är prioriterad. Med 

ett medelvärde på 1,29 placeras den lägst i hierarkin av de utvalda 

kvalitetsegenskaperna som enkäten undersökt.  

 

Analys 

Vid frågan om vilken kvalitetsegenskap som värderas högst stod de tillfrågade 

aktörerna eniga om att anse bärigheten som absolut viktigast. Antagligen beror detta 

återigen på att majoriteten av respondenterna inom den privata verksamheten är 

industrier. Dessa industrier trafikeras av tunga fordon så som lastbilar och truckar vilka 

i sin tur utsätter asfalten för stora påfrestningar och därmed kräver hög 

bärighetsförmåga. Samtidigt används större delen av den inköpta asfalten inom de 

offentliga verksamheterna till vägbeläggningar som brukas dagligt av trafikanter. Till 

skillnad från industriverksamheten belastas här asfalten mer frekvent och slits därför 
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till ännu högre grad. Troligtvis har önskan om hög kvalité hos asfalten en direkt 

koppling med dess bärighetsförmåga då den ena direkt påverkar den andra. Då det 

återigen är industrier som stått för största andelen av respondenterna inom de privata 

verksamheterna läggs relativt liten vikt på komforten. Detta beror säkerligen på att 

vistelseperioderna på asfaltsytorna hålls relativt korta eftersom de ofta består av på- 

och avlastningsytor för leveranser. De offentliga verksamheterna uttrycker i 

undersökningen en större förväntan på asfaltens komfort och egenskapen placerades 

strax under bärighetsförmågan i prioritet. Genomsläppligheten ansågs av de flesta 

verksamheter som ”minst viktig” då det antagligen ses som en underförstådd 

självklarhet. Däremot finns det speciella verksamheter som har behov av asfalt med 

låg genomsläpplighet av miljömässiga skäl. Detta kan vara t.ex. bensinstationer som vill 

motverka att spill av fossila bränslen läcker ut i marken.  

 

Vid utformningen av frågorna erbjöds också möjligheten för respondenterna att ange 

andra viktiga egenskaper som de prioriterar. En verksamhet som hanterar explosiva 

ämnen påpekade vikten av asfaltens kemiska sammansättning för att undvika 

explosioner vid kemiska reaktioner mellan asfalten och de explosiva ämnena.  

5.1.3 Hur vägs inköpspris mot livscykelkostnad vid köp av asfalt?  

Här syftar undersökningen att bedöma hur respondenten värderar direkt 

inköpskostnad mot den mer långsiktiga livscykelkostnaden. Respondenten 

uppmanades att på en 5-gradig skala placera sina värderingar i frågan. Skalan går från 

ett, där bara inköpspris värderas, till 5, där endast livscykelkostnaden är väsentlig, se 

figur 11.  
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Figur 11 – Visar enkätundersökningens resultat rörande pris fördelat på privat och offentlig verksamhet 
(Bilaga 1, 2014). 

 

Undersökningen visar en viss spridning av åsikter hos de privata verksamheterna. Ett 

tydligt drag åt vikten av livscykelkostnad kan dock urskiljas genom medelvärdet på 

3,57. Av de tillfrågade ansåg 72 % att livscykelkostnaden var viktigare än det direkta 

inköpspriset. Inköpspriset var viktigast hos 14 % av respondenterna. Övriga 14 % ansåg 

att livscykelkostnaden och inköpspriset var lika viktigt. Inom de offentliga 

verksamheterna visar undersökningen att ingen av respondenterna värderar 

inköpspriset högre än livscykelkostnaden. Enkäten visar att 86 % av de offentliga 

verksamheterna värderar livscykelkostnaden högst och återstående 14 % anser att 

inköpspris och livscykelkostnad är lika viktiga. 

 

Analys 

Den större delen av verksamheterna ansåg att livscykelkostnaden var viktigast. Det 

beror antagligen på att man långsiktigt ser en ekonomisk vinst som väger upp en 

eventuell högre inköpskostnad. Vid samtal med privata verksamheter har det 

framkommit att man ibland arbetar med en begränsad budget samtidigt som man har 

behov av att belägga en fast mängd ytor. Då blir man tvungen att istället prioritera 

inköpspriset över livscykelkostnaden för att täcka hela behovet.  
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5.1.4 Hur upplever ni att asfaltsleverantörer idag uppfyller önskemålen på 

nedanstående egenskaper? 

Respondenten uppmanades att betygsätta hur väl en asfaltleverantör uppfyllde de 

tidigare bedömda egenskaperna på en skala från ett till fem. Ett är att leverantören 

inte alls uppfyller önskemålen och fem är att leverantören mycket väl uppfyller 

önskemålen. Definitionerna på egenskaperna är desamma som tidigare uppställda, se 

avsnitt 5.1.1. 

 

Miljöpåverkan 

 

Figur 12 – Visar enkätundersökningens resultat rörande miljöpåverkan fördelat på privat och offentlig 
verksamhet (Bilaga 1, 2014). 

Vid förfrågan om huruvida önskemålen på miljöpåverkan i dagsläget uppfylls av 

asfaltleverantörerna svarar en majoritet av respondenterna neutralt. Medelvärden på 

3,50 och 3,86 antyder att aktörerna idag är mer nöjda än missnöjda, se figur 12. 

Eftersom miljöpåverkan enligt undersökningen inte är en prioriterad egenskap så faller 

det sig naturligt att resultatet även på denna punkt tenderar att vara neutralt.  

 

Pris 
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Figur 13 – Visar enkätundersökningens resultat rörande pris fördelat på privat och offentlig verksamhet 
(Bilaga 1, 2014). 

 

Undersökningen visar att priset inom de privata verksamheterna ansågs vara viktigare 

än miljöpåverkan, se figur 13. Samtidigt anser de att priset uppfylls sämre av 

asfaltleverantörer i nuläget än vad miljöpåverkan gör. Det kan konstateras genom att 

medelvärdena jämförs, där prisets medelvärde är 3,20 och miljöpåverkans 3,50. Hos 

de offentliga verksamheterna visade undersökningen att asfaltleverantörerna 

uppfyllde önskemålen pris och miljöpåverkan till samma grad.   

 

Kvalité 

 

Figur 14 – Visar enkätundersökningens resultat rörande kvalité fördelat på privat och offentlig 
verksamhet (Bilaga 1, 2014). 
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Respondenternas svar tyder på att kvalité är den egenskap som till högst grad uppfyller 

önskemålen från samtliga aktörer, se figur 14. Då medelvärdet är 3,40 inom de privata 

verksamheterna och 3,71 inom de offentliga kan det dock konstateras att det mest 

uppfyllda önskemålet, är långt ifrån att uppfyllas ”mycket väl”.  

 

Analys 

Det önskemål som enligt den privata verksamheten uppfylls bäst är miljöpåverkan. Hos 

de offentliga verksamheterna ansågs pris och miljöpåverkan lika uppfyllda. Som 

enkäten redan påvisat är miljöpåverkan inte en prioriterad egenskap hos asfalten utan 

ses av många mer som en bonus. Det leder till att det inte finns några direkta krav på 

miljöpåverkan från upphandlaren, vilket i sin tur resulterar i att asfaltleverantören inte 

behöver anstränga sig för att uppnå önskemålen. Det ställs krav på Sverige om 

minskad miljöpåverkan från EU, något som dock inte verkar återspeglas vid uppköp av 

asfalt. Efter miljöpåverkan anser de privata verksamheterna att kvalitén var mest 

uppfylld av leverantörerna. Som vi redan sagt är kraven på kvalité med största 

sannolikhet väldigt höga på grund av industriernas kraftigt representerade närvaro i 

enkäten. Eftersom tung trafik i form av långtradare och tyngre lastbilar är en 

påfrestande belastning för asfalten blir det svårt att även med ”god kvalité” kunna 

uppnå förväntningarna och önskemålen från dessa industriverksamheter. Beträffande 

priset faller vi åter igen tillbaka till den vinstdrivande aspekten hos de privata 

verksamheterna. Det är naturligt för ett sådant företag att alltid sträva efter och önska 

en lägre kostnad och det är med största sannolikhet skälet till att priset, enligt 

respondenterna, uppfylls minst väl. 

5.1.5 Hur upplever ni att asfaltleverantörer idag uppfyller önskemålen på 

nedanstående kvalitetsegenskaper. 

Respondenten uppmanades att betygsätta hur väl asfaltleverantörer uppfyllde de 

tidigare bedömda kvalitetsegenskaperna på en skala från ett till fem. Ett är att 

leverantören inte alls uppfyller önskemålen och fem är att leverantören mycket väl 

uppfyller önskemålen. Definitionerna på egenskaperna är desamma som ställdes upp 

tidigare, se avsnitt 5.1.2. 
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Bärighetsförmåga 

 

Figur 15 – Visar enkätundersökningens resultat rörande bärighetsförmåga fördelat på privat och 
offentlig verksamhet (Bilaga 1, 2014). 

 

Bärigheten, som ansågs vara den viktigaste kvalitetsegenskapen, återspeglas här som 

det mest uppfyllda önskemålet. Med ett medelvärde på 3,60 hos de privata 

verksamheterna och 3,14 hos de offentliga, finns det dock fortfarande önskemål och 

förväntningar på förbättring, se figur 15. 

Komfort 

 

Figur 16 – Visar enkätundersökningens resultat rörande komfort fördelat på privat och offentlig 
verksamhet (Bilaga 1, 2014). 
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I enkätundersökningen har samtliga deltagande respondenter bedömt komforten som 

en neutralt uppfylld kvalitetsegenskap, se figur 16. Då komfort var den minst 

prioriterade kvalitetsegenskapen hos de privata verksamheterna sker det sig naturligt 

att det inte läggs någon vikt vid om den uppfylls ”mycket väl” eller ”inte alls”. Inom de 

offentliga verksamheterna var komforten en högt prioriterad egenskap vilket tyder på 

att det här finns utrymme för asfaltleverantörerna att förbättra sig. En egenskap som 

anses viktig men är neutralt uppfylld bör, till skillnad från en oviktig egenskap som 

uppfylls neutralt, förbättras.  

 

Genomsläpplighet 

 

Figur 17 – Visar enkätundersökningens resultat rörande genomsläpplighet fördelat på privat och 
offentlig verksamhet (Bilaga 1, 2014). 

 
Genomsläppligheten anses generellt vara neutralt uppfylld av de flesta privata 

respondenterna. Det visar sig dock vara mer viktigt och därefter bättre uppfyllt inom 

vissa verksamheter. Medelvärdet för uppfyllandet av önskemålen på genomsläpplighet 

är 3,40 inom de privata verksamheterna, se figur 17. Till skillnad från de privata 

verksamheterna anser den offentliga sektorn att det finns stora brister i uppfyllandet 

av genomsläpplighet hos asfalten.  

 

Analys 

I likhet med hur de privata verksamheterna prioriterade kvalitetsegenskaperna 

uppfylls de av asfaltleverantörerna. Det innebär att bärighet uppfylls till högst grad för 
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att tätt följas av genomsläpplighet och sist komfort. Det generella intrycket enkäten 

ger av de privata respondenterna är att de är neutrala, alternativt något positiva till 

uppfyllanden av önskemålen. Undersökningen påvisar dock ett upplevt missnöje 

beträffande genomsläpplighetsförmågan hos asfalten, från de offentliga 

verksamheterna. En av anledningarna kan vara att det på offentliga vägar och gator 

uppmärksammas till högre grad och får större konsekvenser. Ett exempel kan vara 

säkerhetsrisken som uppstår vid samlade vattenmassor på vägen i kombination med 

att trafiken färdas i hög hastighet.  

 

5.1.6 Vilka kriterier är viktigast vid valet av asfaltleverantör? 

Respondenten uppmanades att betygsätta vilka kriterier som de upplever som 

viktigast vid valet av asfaltleverantör. Rangordningen sker på en 5-gradig skala där ett 

är mindre viktig och fem är mycket viktig. 

 

Produktutbud 

Produktutbuden syftar på den mängd asfalttyper som leverantören erbjuder, se figur 

18. Det kan vara asfalter med specifika egenskaper eller funktioner. 

 

 

Figur 18 – Visar enkätundersökningens resultat rörande produktutbud fördelat på privat och offentlig 
verksamhet (Bilaga 1, 2014). 
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Åsikterna om produktutbudets vikt skiljer sig kraftigt åt hos de olika respondenterna. 

Poängsättningen hos de privata verksamheterna varierar från två till fem med lika 

fördelning av två röster på vardera förutom fem som endast har en röst. I och med de 

spridda åsikterna blir medelvärdet ett neutralt här 3,29. De offentliga verksamheterna 

visar sig enligt enkäten lägga en större vikt vid produktutbudet hos asfaltleverantören 

än sin privata motsvarighet. Medelvärdet 4,14 tyder på att de anser produktutbudet är 

”viktigt” till ”mycket viktigt”.  

 

Referenser & erfarenheter 

Referenser och erfarenheter syftar till om asfaltleverantören tidigare utfört liknande 

projekt, samt hur goda resultat de uppnått, se figur 19. 

 

 

Figur 19 – Visar enkätundersökningens resultat rörande referenser och erfarenheter fördelat på privat 
och offentlig verksamhet (Bilaga 1, 2014). 

 
Även kriteriet referenser och erfarenheter har fått varierat resultat vid 

undersökningen. Med en poängspridning från två till fem, med tyngd i vardera änden, 

hamnar medelvärdet på 3,71 inom privat verksamhet vilket gör det till det näst 

viktigaste kriteriet vid val av asfaltleverantör hos de privata verksamheterna. 

Referenser och erfarenheter är inte ett lika viktigt kriterie inom den offentliga 

verksamheten. Här ligger medelvärdet istället på 2,71 vilket översätts till ett svagt 

”neutralt” urvalskriterie.  
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Pris 

Här syftar undersökningen på hur stor vikt respondenten lägger på priset vid val av 

leverantör, se figur 20. 

 

Figur 20 – Visar enkätundersökningens resultat rörande pris fördelat på privat och offentlig verksamhet 
(Bilaga 1, 2014). 

Ett medelvärde på 2,14 gör priset till det ”minst viktiga” kriteriet vid val av 

asfaltleverantör hos de privata verksamheterna. Även här går åsikterna isär och 

varierar från ett till fyra. Undersökningen ger en helt motsatt bild när det gäller den 

offentliga verksamheten, där pris anses vara ett mycket viktigt kriterie vid val av 

leverantör hos offentliga verksamheter. 

 

Leveranskapacitet & geografisk placering 

Leveranskapacitet och geografisk placering syftar på hur mycket asfalt som 

leverantören kan erbjuda samt vilket avstånd asfalten måste färdas vid leverans.  
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Figur 21 – Visar enkätundersökningens resultat rörande leveranskapacitet & geografisk placering 
fördelat på privat och offentlig verksamhet (Bilaga 1, 2014). 

Kriteriet leveranskapacitet och geografisk placering anses av majoriteten av de privata 

respondenterna att vara ”viktig” eller ”mycket viktig”. Då en aktör anser detta kriteriet 

mindre viktigt dras medelvärdet ner till 3,67, se figur 21. Samtliga offentliga 

verksamheter anser att leveranskapacitet och geografisk placering är av största vikt. 

Medelvärdet på 5,0 beskriver urvalskriteriet som ”mycket viktigt”. 

 

Service & bemötande 

Service & bemötande syftar på hur tillmötesgående leverantören är samt på deras 

förmåga att erbjuda god service, se figur 22. 
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Figur 22 – Visar enkätundersökningens resultat rörande service & bemötande fördelat på privat och 
offentlig verksamhet (Bilaga 1, 2014). 

 
Samtliga respondenter är tämligen överens om att detta är det viktigaste av kriterierna 

vid val av asfaltleverantör. Med ett medelvärde på 4,43 hos de privata verksamheterna 

och 5,0 hos de offentliga, är det ett ”mycket viktigt” kriterie för leverantören att 

uppfylla.   

 

Analys 

Samtliga av de privata respondenterna är överens om att service och bemötande är 

det absolut viktigaste vid val av asfaltleverantör. Det kan bero på flera olika faktorer, 

bland annat att den privata verksamheten inte har asfaltsupphandling som 

huvudverksamhet och därför inte besitter den kunskap som i vissa fall krävs för ett bra 

resultat. Det genomgående intrycket som getts vid intervjuer med de privata aktörerna 

är att verksamheterna söker en komplett lösning och en tillmötesgående 

asfaltleverantör. Även vid kontakt med andra verksamheter inom den privata 

verksamheten, t.ex. fastighetsägare, som har nekat till medverkan i enkäten har 

önskemål om en totallösning yttrats. Dessa verksamheter vill få en enkel och snabb 

asfaltläggning de få gånger de är i behov av det. Denna trend från produkt till tjänst 

kan ses inom flera områden och nu även i asfaltbranschen. I samband med detta blir 

per automatik referenser & erfarenheter av stor vikt. Eftersom den upplevda servicen 

inte lämnar spår på produkten i sig utan endast som en upplevelse hos tidigare kunder 
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är det ett av få sätt att värdera asfaltleverantörens förmåga att erbjuda service & 

bemötande. Även mängden asfalt som företagen kan leverera samt varifrån den 

levereras är viktigt vid val av asfaltleverantör. Inom offentliga verksamheter finns ofta 

krav på ett maximalt geografiskt avstånd från asfaltverket och utläggningsplatsen. 

Detta krav finns inte hos den privata verksamheten utan där handlar det främst om 

den mängd asfalt leverantören kan leverera. Precis som övriga samhället har även 

asfaltbranschen tenderat att gå från en produktorienterad marknad till en 

serviceorienterad sådan. Därför värderas produktutbudet först på fjärde plats av de 

privata verksamheterna. Det kan också till stor del bero på att samtliga leverantörer 

erbjuder likvärda produkter men också att de, till motsats från de offentliga 

verksamheterna, inte besitter den kompetens och förståelse för olika beläggningars 

användningsområden som skulle behövas. Priset är hos de privata verksamheterna 

lägst prioriterat men hos den offentliga verksamheten mycket viktigt. Med tanke på att 

samtliga offentliga upphandlingar styrs av LOU är det vanligaste urvalskriteriet priset. 

Det innebär att de offentliga verksamheterna på grund av LOU uppmuntras att välja 

asfaltleverantör efter ett kriterie de inte anser speciellt viktigt. 

5.1.7 Hur nöjd är du, totalt sett, med tidigare asfaltleverantörers insatts? 

Här syftar undersökningen på ett visa respondentens övergripande bild av hur nöjda 

de varit med tidigare asfaltleverantörers insatser, se figur 23. Här söks en generell bild 

av hur branschen lever upp till kundernas förväntningar. 

 

Figur 23 – Visar enkätundersökningens resultat rörande tidigare leverantörers insatts fördelat på privat 
och offentlig verksamhet (Bilaga 1, 2014). 
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Hälften av undersökningens respondenter anser sig vara nöjda med tidigare 

asfaltleverantörers insatts medans andra hälften ställer sig neutrala eller missnöjda. 

Medelvärdet hamnar på 3,33 och är därmed en bit över neutralt. 

 

Analys 

De privata verksamheterna är relativt nöjda med de tidigare asfaltleverantörenas 

insatts. Undersökningen antyder att nästa steg för att ytterligare höja kundnöjdheten i 

asfaltbranschen är att ta ytterligare ett steg från produktorientering till 

serviceorientering. Flertalet respondenter uttrycker önskemål om en smidig 

helhetslösning tillsammans med en öppen, samarbetsvillig asfaltleverantör.
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6 Diskussion 

6.1 Branschens åsikter 

Utvecklingen av asfalt har varit relativt begränsad. Grundprincipen har inte förändrats 

sen asfalten först togs fram. Den utveckling som trots allt gjorts har till stor del 

fokuserat på de offentliga verksamheternas användningsområden. Det återspeglas i 

resultatet av enkätundersökningen. De offentliga respondenterna uppger sig vara 

mycket nöjda med produktutbudet på marknaden medan de privata verksamheterna 

utrycker en mindre belåtenhet över det befintliga utbudet. De tidigare nämnda 

utvecklingarna av asfalten ”Grön asfalt” och ”Tyst asfalt” riktar sig båda mot väg och 

gatuanvändning och är därför inte intressant för de flesta av de privata 

verksamheterna. Undantaget är den ”Bärkraftiga asfalten” som faktiskt lämpar sig väl i 

industrisammanhang. Det kan därför finnas anledning för asfaltleverantörerna att 

utöka sitt sortiment av produkter som lämpar sig specifikt för de privata 

verksamheterna.  

 

Trots driven forskning i miljöfrågan visar enkätundersökningen att denna egenskap 

inte värderas högt. Det kan därför upplevas som onödigt att resurser läggs på denna 

typ av utveckling när efterfrågan inte verkar finnas till samma kapacitet. En anledning 

kan vara de påtryckningar som globalt ställs från EU på samhället om att minska 

negativ miljöpåverkning.  

 

Det framgick även av resultatet i undersökningen att priset vid en offentlig 

upphandling av asfalt har en viktig betydelse. Även om priset inte prioriteras högt som 

en egenskap hos asfalten så blir det genom LOU ofta det avgörande kriteriet vid köp av 

asfalt.  

6.2 Problemet med LOU 
 

Vid en undersökning av 5 slumpmässigt utvalda upphandlingarna var fyra stycken helt 

baserade på lägsta pris medan en var en form av blandning mellan pris och övriga 

meriter. Där stod dock priset för 70 % av beslutsunderlaget och de övriga meriterna 
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fick sinsemellan dela på resterande 30 %. Det visar på att det är ovanligt med andra 

urvalskriterier än inköpspris (Opic - Upphandlingsförfrågande, 2014). 

 

LOU skapar på det här viset inte bara en högre kostnad för samhället utan hämnar 

också med stor sannolikhet utvecklingen av innovativt nytänkande (Nordkvist, 2010). 

Därför kan det finnas ett behov av att se över LOU så att den blir tydligare och därmed 

uppmuntrar till värdering utifrån andra grunder än pris. 

 

Det kan därför finnas skäl till att se över utformningen av LOU så att den bättre kan 

uppmuntra till utveckling av innovativa lösningar snarare än hämma dem. En sådan 

ändring skulle innebära större möjligheter att göra urval i upphandlingar efter önskade 

egenskaper som t.ex. miljövänlighet, bullernivå eller komfort. Upphandlingar skulle då 

kunna göras på andra urvalskriterier än pris utan att riskera överklagan från 

inblandade parter.    

6.3 Utveckling 

6.3.1 Den Svenska asfalten 

I Sverige bedrivs idag forskning i syfte att utveckla asfaltens funktioner. Ett av de mer 

uppmärksammade projekten gäller framtagningen av en självläkande asfalt med hjälp 

av nanoteknik (Kungliga Tekniska Högskolan, 2014). En annan asfaltstyp som 

Trafikverket i Sverige utvärderar är en gummiblandadasfalt. Anledningen till att gummi 

blandas i asfalten är för att få en framförallt tystare men samtidigt mer hållbar lösning. 

Utvalda teststräckor har belagts med denna typ av asfalt och har redan påvisat positiva 

effekter när det gäller bullerreduktion. En återkommande utmaning för 

beläggningsutvecklingen inom Sverige är det nordiska klimatet. I och med låga 

temperaturer, hög nederbörd och överhängande tjälrisk utsätts asfalten för större 

påfrestningar i Sverige än vad t.ex. många andra länders asfalt gör. Ytterligare en 

konsekvens av det kallare klimatet är användandet av dubbdäck. Till skillnad från i 

många andra europeiska länder så har användandet av dubbdäck inte förbjudits i 

Sverige. Nackdelarna med dubbdäck är allt från slitage på vägar till förhöjda 

bullernivåer och ökade mängder ohälsosamma luftburna partiklar som en konsekvens 

av friktionen. 
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6.3.2 Den Nederländska asfalten 

 
Självläkande asfalt 

Sverige är dock inte ensamt om att önska utveckla asfalten. Nederländerna har 

sedan länge varit en pionjär inom ämnet och även de arbetar med en variant av 

självläkande asfalt. De är numera ett av de mest framstående länderna när det 

beträffar användning av porös asfalt, en sorts tyst asfalt. Uppskattningsvis 90 % av 

motorvägarna i Nederländerna är belagda med den porösa asfalten som består av 

minst 20 % luft (LIU, 2012). Det är i hålrummen som ljudet absorberas vilket leder 

till en 3-4 dB tystare väg (LIU, 2012). Denna ljudminskning motsvarar den 

ljudökning som sker vid en ökning hastighet från 50km/h till 70km/h (Trafikverket, 

2004). 

 

En annan fördel med den porösa asfalten är att den har mycket god förmåga att 

dränera vatten. Eftersom asfalten består av så mycket luft kan den absorbera större 

mängder vatten jämfört med en vanlig asfaltsbeläggning innan den blir mättad (LIU, 

2012). Det leder till att de vattenrelaterade problemen, som vattenplaning och 

stänk, minskar. 

 

Även den Nederländska porösa asfalten lider av de problem som rapporterats för 

den svenska tysta varianten. Genom slitage från trafik och väder utsätts den porösa 

asfalten för krafter som bryter ner det bindemedel som håller samman stenarna i 

asfalten, se figur 25. När en sten lossnar från bindemedlet ligger den fri på körbanan 

och bärighetsförmågan på närliggande stenar försämras vilket leder till att de i sin 

tur lossnar (LIU, 2012). Succesivt lossnar allt mer sten och vägens yta liknar till slut 

mer en grusväg. 

 

Att det bindande medlet släpper kan bero på slitage från däck men också på vatten 

som runnit ner i asfalten och sedan frusit. Expansionen av det frusna vattnet skapar 

även det en belastning som kan skada bindemedlet (LIU, 2012). 
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Figur 24 - Illustration av stenlossningsprocessen (LIU,
 
2012). 

 

 Stenlossning från asfaltbeläggningen kan leda till flera oönskade egenskaper. Dels 

försvinner den från början eftersökta bullerdämpningen på grund av det skrapande 

ljudet från lösa stenar men även säkerheten blir sämre då bromssträckan ökar (LIU, 

2012). På längre sikt kan även stenlossningen leda till gropar i vägen. 

 

Vanligtvis uppkommer den här typen av stenlossning först efter 7-9 år men när den 

väl uppkommit utvecklar den sig snabbt (LIU, 2012). För att tillverka en asfalt som är 

tyst och tålig måste därför problemet med stenlossning förhindras eller fördröjas 

(LIU, 2012). 

 

För att motverka stenlossningen har en forskargrupp vid Delft University of 

Technology i Nederländerna, ledd av Erik Schlangen, utvecklat och inlett tester med 

en ny typ av självläkande asfalt (A "self-healing" asphalt, 2013). Det är bindemedlet 

som används, kallat bitumen, som har en självläkande effekt som framkommer vid 

upphettning som ska hjälpa till att hålla ihop asfalten (LIU, 2012). Bitumen, som är 

baserat på en restprodukt från framställningen av bensin och olja, visar en varierad 

grad av självläkningsförmågan och i dagsläget vet forskare inte varför (Ali Azhar Butt, 

2012). Enkelt formulerat kan man säga att ”limmet” som håller ihop stenarna smälts 

och på så vis skulle kunna fördelas på nytt där sprickor har uppstått. 

 

Genom att tillsätta stålull har den nederländska gruppen fått fram en porös asfalt 

med god elektrisk ledande förmåga (LIU, 2012) (Erik Schlangen, 2011). Det var 

nödvändigt för att få värmen att sprida sig ordentligt genom hela beläggningen och 

inte bara längs med ytan. Genom att föra en elektriskt laddad induktionsrulle över 
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beläggningsytan skapas ett magnetiskt fält. När detta magnetiska fält träffar 

stålullen skapas vibrationer som i sin tur leder till att värme alstras (LIU, 2012) (Erik 

Schlangen, 2011). En simplifikation är att beskriva stålullen som små radiatorer som 

placeras ut i asfalten. Induktionsrullen som tillför energi kan ses som att man 

kopplar in radiatorerna till ett eluttag så att de börjar värmas. Man uppnår då en 

jämn spridning av värmen i asfalten och bitumen kan åter smälta samman 

materialet. 

 

 

Figur 25 - Illustrationen visar hur induktionsrullen förs ovanför beläggningens yta och hur 

stålullen reagerar på det magnetiska fältet (Erik Schlangen, 2011). 

 

Gruppen har, med hjälp av bitumen och stålull, skapat en självläkande, porös asfalt 

som i teorin besitter de egenskaper som behövs. Eftersom laboratorietesterna gett 

goda resultat donerade den Nederländska regeringen en sektion väg för praktiskt 

prövning (A "self-healing" asphalt, 2013).Den första remsan självläkande asfalt lades 

på motorväg A58 nära Vlissingen, Nederländerna i december 2010 (Erik Schlangen, 

2011). Asfalten bestod då av en porös asfaltbetong med en tillsats av stålull 

motsvarande ca 4 % av volymen bitumen (Erik Schlangen, 2011) (LIU, 2012). Vid 

undersökning efter de två första årens användning hade testremsan inga skador eller 

sprickor (LIU, 2012) (Erik Schlangen, 2011). Framtiden får visa om vägen uppvisar 

långvarigt positiva egenskaper. 
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Figur 26 - Borrade prover tagna från testremsan som sedan ska placeras i ugn (LIU, 2012). 

 

Smart Highways 

Man har i Nederländerna undersökt andra metoder än asfaltsblandningar för att höja 

säkerheten på vägarna och spara energi. Under 2013 anlades en sträcka av en ny 

variant av motorväg där man frångått den traditionella typen av vägmålning för en 

självlysande sådan. Den självlysande målningen erhölls genom att måla väglinjerna 

med en fluorescerande färg som efter vistelse i solljus på dagen kan ge ifrån sig eget 

ljus på natten, se figur 28. En vidareutveckling av denna färg används samtidigt som 

ditmålade iskristaller som vid minusgrader lyser i form av snöflingor.  

 

Figur 27 - Bilden visar en illustration av den så kallade ”Smart Highway” i Nederländerna (Roosegaarde, 
2013). 
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6.4 Enkelspårig forskning 

Större delen av forskningen som idag bedrivs inom asfaltområdet fokuserar på 

utveckling av förutsättningar för dess användning på väg och gator. Den lämpar sig 

främst för de offentliga verksamheterna som Sveriges kommuner och Trafikverket. I 

den nulägesanalys som Skanska utfört kan det utläsas att hela 49 % av Västmanlands 

asfaltsmarknad består av privata verksamheter (Skanska Asfalt & Betong, 2014). Den 

privata marknaden har sällan samma användningsområden för asfalten som den 

offentliga sektorn. Istället för till vägar och gator används asfalten i den privata sektorn 

i större utsträckning till industriområden och parkeringsytor. Forskningen idag gynnar 

därför främst den offentliga sektorn och de privata aktörerna glöms bort. I framtiden 

bör därför bredare forskning bedrivas för att utveckla egenskaper som tilltalar och 

gynnar även den privata marknaden.  
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7 Slutsats 

Undersökningen har visat att det finns ett stort intresse från både privata och 

offentliga verksamheter att tillgå inte bara en bra asfaltprodukt utan även en helhets 

lösning där god service i kombination med råd och kunskap inkluderas. Detta är en 

trend som återfinns inom flera kategorier i samhället (Bo Bergman, 2012). Som en 

konsekvens av att förväntan på service ökar blir också goda referenser allt viktigare. 

 

En annan slutats baserat på respondenternas svar är att inköpspriset styr den 

offentliga verksamhetens beslut trots vilja att prioritera andra egenskaper. Som en 

konsekvens av LOU sker stora mängder överklaganden ofta vid upphandlingar där 

andra urvalskriterier än pris tillämpas. Detta gör det svårt för offentliga verksamheter 

att välja andra typer av asfaltslösningar, t.ex. miljövänligare alternativ.  

 

Asfalten är en produkt som redan från början haft en begränsad utveckling och den 

forskning som sker idag är främst riktad mot väg och gatuanvändning. Det gynnar 

offentliga verksamheter då det är deras främsta användningsområde medan de privata 

verksamheterna inte till samma grad får användning av denna innovation.  

 

En trend som kan uppmärksammas i asfaltutvecklingen är inriktningen mot 

självläkande asfalt. Den utvecklas både i Sverige och i Nederländerna med avsikt att 

avsevärt minska behovet av underhållsarbete. Förhoppningen är att det ska spara 

både tid, resurser och miljö.  

 

Generellt sett är både den privata och offentliga sektorn neutralt ställd till 

asfaltleverantörers insatser. Det framgår tydligt att förbättringsmöjligheterna är 

många. Asfalten är i många situationer endast en ”del-produkt” av ett större projekt 

och därför undersöks och utvärderas den inte tillräckligt grundligt. 



 Referenser 2014-08-23 

43 (44) 
 

8 Referenser 

Ali Azhar Butt, B.B.N.K. (2012) Optimizing the Highway Lifetime by Improving the 
Self Healing Capacity of Asphalt. (Fallstudie) Stockholm: KTH Royal Institute of 
Technology Highway and Railway Engineering. 
 
Anita Ihs, G.Ö.L.G.-W., 2008. Trafikanters krav på vägars tillstånd. (Fokusgrupp 
studie). Linköping: VTI. 
 
A "self-‐healing" asphalt. (2013) (Film) Regisserad av TED. 
Tillgänglig: http://www.ted.com/talks/erik_schlangen_a_self_healing_asphalt.html 
Besökt: 11 April 2014. 
 
Bo Bergman, B.K., 2012. Kvalitet från behov till användning. Lund: 
Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-07825-0. 
 
Boverket, 2008. Buller i planeringen - Planera för bostäder i områden utsatta för 
buller från väg- och spårtrafik. Allmänna råd. Karlskrona: Boverket. 
 
Christensen, L., 2010. Marknadsundersökning - en handbok. Lund: Studentlitteratur. 
ISBN 9789144055299. 
 
Energimyndigheten, 2014. Energimyndigheten. [Online] 
Tillgänglig: energimyndigheten.se  
Besökt: 21 April 2014. 
 
Kungliga Tekniska Högskolan, 2014. kth.se. [Online]  
Tillgänglig: http://www.kth.se/aktuellt/nyheter/sjalvlakande-asfalt-sparar-
miljarder-1.360053  
Besökt: 14 May 2014. 
 
Konkurrensverket, 2014. kkv.se. [Online]  
Tillgänglig: http://www.kkv.se/t/Page.aspx?id=5755 
Besökt: 21 April 2014. 
 
LIU, Q. (2012) Induction Healing of Porous Asphalt Concrete. (Diss). Delft: 
University of Technology Master of Science in Materials Science. 
 
NCC, 2014. NCC. [Online] 
Tillgänglig: ncc.se  
Besökt: 11 April 2014. 
 
Nordkvist, S., 2010. Upphandlingsförfarandets komplexitet. C-uppsatts. Uppsala: 
Uppsala Universitet Företagsekonomiska instutionen. 
 
Molander, P., 2009. Regelverk och praxis i offentlig upphandling.  
Finansdepartementet. 
 

http://www.ted.com/talks/erik_schlangen_a_self_healing_asphalt.html
energimyndigheten.se
http://www.kth.se/aktuellt/nyheter/sjalvlakande-asfalt-sparar-miljarder-1.360053
http://www.kth.se/aktuellt/nyheter/sjalvlakande-asfalt-sparar-miljarder-1.360053
http://www.kkv.se/t/Page.aspx?id=5755
ncc.se


 Referenser 2014-08-23 

44 (44) 
 

Opic - Upphandlingsförfrågande, 2014. Opic. [Online]  
Tillgänglig: opic.se  
Besökt: 21 April 2014. 
 
Peab, 2014. peabasfalt.se. [Online]  
Tillgänglig: http://www.peabasfalt.se/Produkter-och-tjanster/Produkter/ 
Besökt: 21 April 2014. 
 
Sundstrand, A., 2010. Offentlig Upphandling - LOU och LUF. Lund: Studentlitteratur 
AB. ISBN: 978-91-44-05167-3. 
 
Svensk Byggtjänst, 2002. Handbok Betong på Mark - Platsgjutna Lösningar. 
Stockholm: Ljungföretagen Tryckeri AB. IBSN: 91-7332-995-9. 
 
SBUF, 2012. SBUF Omvärldsbevakning. [Online]  
Tillgänglig: 
http://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/PageFiles/98078/12127%20l%C3%A5g
tem pererad%20asfalt.pdf?epslanguage=sv  
Besökt: 11 April 2014. 
 
SCB, 2013. Statistiska Centralbyrån. [Online]  
Tillgänglig: scb.se  
Besökt: 11 April 2014. 
 
Skanska Asfalt & Betong, 2014. Nulägesanalys - Västmanland. Analys. Stockholm: 
Skanska Skanska Asfalt & Betong. 
 
Skanska, 2014. Skanska.se. [Online]  
Tillgänglig: skanska.se  
Besökt: 21 April 2014. 
 
Roosegaarde, D., 2013. Factscheet - Smart Highway. Factsheet. Amsterdam: Studio 
Roosegaarde & Heijmans Studio Roosegaarde & Heijmans. 
 
Trafikverket, 2014. Trafikverket. [Online]  
Tillgänglig: trafikverket.se  
Besökt: 11 April 2014. 
 
Vägverket, 2004. Handbok för återvinning av asfalt. (Rapport). Borlänge: Pereric 
Westergren Vägverket. 
 
Västerås Stad, 2014. Västerås Stad. [Online]  
Tillgänglig: vasteras.se  
Besökt: 11 April 2014. 
 
Åhström, M., 2010. Anläggningsarbete. Stockholm: Liber AB.  ISBN: 978-91-47-
08505-7. 
 
 

opic.se
http://www.peabasfalt.se/Produkter-och-tjanster/Produkter/
http://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/PageFiles/98078/12127%20l%C3%A5gtem%20pererad%20asfalt.pdf?epslanguage=sv
http://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/PageFiles/98078/12127%20l%C3%A5gtem%20pererad%20asfalt.pdf?epslanguage=sv
scb.se
skanska.se
trafikverket.se
vasteras.se


 Bilagor 2014-08-23 

 
 

Bilaga 1 

Offentlig verksamhet 
 

 
 
 
 
 
 

Namn på er 
arbetsplats Miljöpåverkan Pris Kvalité Bärighet Komfort Genomsläpplighet 

Anser ni att någon 
annan egenskap 
är viktig? I så fall 

vilken? 

Västerås 
Stad 2 2 3 3 2 1   

Köpings 
kommun 2 2 3 3 3 1 

Frågan är ju 
konstigt ställd, alla 
dessa egenskaper 
är ju viktiga 
beroende på var 
man skall lägga 
asfalt. Lokalgata, 
Högtrafikerad gata, 
Industriområde, 
GC-väg o.s.v 

Trafikverket 2 2 3 3 3 3 Försliting 

Arboga 
kommun 2 2 3 3 3 1   

Kungsör 
kommun 2 2 3 3 3 1   

Surahammar 
kommun 2 2 3 3 3 1   

Sala 
kommun 2 2 3 3 3 1   
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Hur väger ni 
inköpspris mot 

livscykel-
kostnad vid köp 

av asfalt? 
Miljö-

påverkan Pris Kvalité Bärighet Komfort 
Genom- 

släpplighet 

Om övrig kvalitetsegenskap 
fylldes i ovan, hur upplever 

ni då att den uppfylls av 
dagens leverantörer? 

4 4 4 3 4 4 4   

4 4 4 4 3 3     

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 3 3     

4 4 4 4 3 3     

4 4 4 4 3 3     

4 4 4 4 3 3     
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Produktutbud 
Referenser & 
erfarenheter Pris 

Leveranskapacitet & 
geografisk placering Service & bemötande 

4 4 4 5 5 

4 2 5 5 5 

5 5 5 5 5 

4 2 5 5 5 

4 2 5 5 5 

4 2 5 5 5 

4 2 5 5 5 
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Hur nöjd är du totalt sett med tidigare 
asfaltleverantörers insatts? 

Anser ni att någon annan 
egenskap är viktig? I så 

fall vilken? 

Hur upplever ni möjligheten att 
prioritera andra egenskaper än 
pris vid upphandling av asfalt 

enligt LOU? 

4   

Var inte med i upphandlingen förra 
gången, men det är verkligen inte 
omöjligt att prioritera andra 
aspekter. 
 
Men det är ju upp till mig att 
kontrollera att vi får det vi har köpt; 
och här finns en stor brist, både i 
tid och kunskap att följa upp. 

4   

Det är alltid svårt att prioritera/ta 
hänsyn till andra egenskaper vid all 
upphandling 

3 Efterlevand av kontrakt   

4     

4     

4     

4     
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Privat verksamhet 
 

Namn på er 
verksamhet 

Har ni något kommande projekt där ni kommer 
vara i behov av asfaltläggning? 

Om ja, 
uppskattningsvis hur 

stor yta kommer 
behöva beläggas? 

Bombardier Nej   

Nordkalk AB Ja 300 

Volvo Ja 50000 

Hästens Nej   

Yara AB Ja ca 5000m2 

Strängbetong AB Ja 500 m3 

Componenta 
Wirsbo AB Nej   
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Miljöpåverkan Pris Bärighet Komfort Genomsläpplighet 
Anser ni att någon annan egenskap är 

viktig? I så fall vilken? 

3 3 3 2 2   

2 3 3 1 1   

2 3 3 1 1   

2 3 3 2 2   

2 1 3 2 1 

Asfaltens sammansättning, då den kan 
reagera med kemiska ämnen som vi 
hanterar 

2 2 3 1 1   

2 2 3 2 1   
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Produktutbud 
Referenser & 
erfarenheter Pris 

Leveranskapacitet & 
geografisk placering 

Service & 
bemötande 

4 4 2 4 4 

2 3 1 1 4 

3 5 2 5 5 

3 5 1 3 5 

5 5 4 5 5 

2 2 3   4 

4 2 2 4 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bilagor 2014-08-23 

 
 

Hur nöjd är du totalt sett 
med tidigare 

asfaltleverantörers insatts? 

Uppskattningsvis, 
hur stor yta asfalt 

innehar ni? 
Hur brukas denna 

asfaltyta? Kvalité 

3 20000 Parkering,transportvägar 3 

3 15000 
Tung trafik samt 
parkering 3 

4 70-100000 

Parekring, 
godshantering på olika 
områden 3 

  5000 kvadratmeter Tung trafik/parkering 3 

2 ca 150000m2 

Tung trafik, lagringsytor, 
parkering och 
gångvägar mm 3 

4 5000m3 tungtrafik och parkering 3 

4 9 - 10,000 kvm Tung trafik, uppställning 3 
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Hur väger ni 
inköpspris mot 

livscykel-
kostnad vid köp 

av asfalt? Genomsläpplighet Komfort Bärighet 

4 3 3 3 

2 3 3 3 

4       

4       

4 5 3 4 

4 3 3 4 

3 3 3 4 
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Kvalité Pris Miljöpåverkan 
Anser ni att någon annan egenskap är viktig? I så 

fall vilken? 

3 3 3   

3 4 3   

    3   

        

4 3 5 

Öppenhet i räkenskapsböckerna, samt att 
entreprenören kan komma med kreativa lösningar på 
markproblem, dvs presenterar olika lösningar på ett 
problem som finns. 

3 3 3   

4 3 4   
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Bilaga 2 
 

Företagslista 

Västerås 
Livsmedelsbutiker/Lager: 
 Ica 

o Lager (Uppskattad yta: 100.000 m2)  
o Maxi butik (Uppskattad yta: 50.000 m2) 

 Willys 
 Citygross 
 Coop 

 

Industrier: 
 Exin (Uppskattad yta: 6500m2) 
 ABB 
 Mälarenergi 
 Benteler Aluminium Systems (Uppskattad yta: 30.000 m2) 
 Westinghouse (Uppskattad yta: 10.000 m2) 

 

Statligt/Kommunalt: 
 Västerås Lasarett (Uppskattad yta: 24.700 m2) 
 Mimer fastigheter 

 

Fastighetsägare: 
 Aspholmen fastigheter (52st fastigheter i Västerås) 
 Wilson Fastigheter (12st fastigheter i Västerås) 
 Mellinger Fastigheter 
 Bostjärnan 
 Aroseken Bostäder 
 Byggvesta (2st fastigheter, 1 pågående bygge i Västerås) 
 Ikano Bostad 
 Provinsfastigheter (3st fastigheter i Västerås) 
 VS-Hus (12st fastigheter i Västerås) 
 Masmästaren (3st fastigheter i Västerås) 
 Carpenter 
 Klövern lokaler (Uppskattningsvis ca 240.000 m2 lokaler, ca 25st 

fastigheter) 
 

Övrigt: 
 VL bussterminal (Uppskattad yta: 21.200 m2) 
 Q-Park? (Äger dem nå parkeringar tro?) 
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Arboga 

Industrier: 
 Seco Tools (Uppskattad yta: 5.000 m2) 
 Saab (Uppskattad yta: 10.000 m2) 

 

Statligt/Kommunalt: 
 Försvarsmakten 

Fagersta 

Industrier: 
 Seco Tools (Uppskattad yta: 16.000 m2) 
 Finnveden Bulten 
 TPC Components (Uppskattad yta: 5.000 m2) 

Köping 

Industrier: 
 GKN Driveline 
 Tibnor AB (Uppskattad yta: 7.700 m2) 
 Yara (Uppskattad yta: 5.000 m2) 
 Hästens Sängar (Uppskattad yta: 3.700 m2) 
 Leax Group (Uppskattad yta: 9.000 m2) 
 Getrag all Wheel Drive AB (Uppskattad yta: 20.000 m2) 

Kungsör 

Industrier: 
 Gnutti (Uppskattad yta: 3.700 m2) 
 Strängbetong (Uppskattad yta: 5.000 m2) 
 Car-o-Liner AB (Uppskattad yta: 8.000 m2) 

Sala 

Industrier: 
 Metso Minerals (Uppskattad yta: 10.000 m2) 
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Surahammar 

Industrier: 
 Componenta Wirsbo AB (Uppskattad yta: 10.000 m2) 

 

Kontaktprotokoll 
 

1 Västerås kommun 
Namn: Emma Wegrell 
E-post: emma.wegrell@vasteras.se 
 
Svarade  Vidarebefordrade till Emma Wegrell  Svarar att hon inte har tid att 
hjälpa oss  Vi provar skicka enkäten ändå.  Svar mottaget på enkäten. 
 
Datum: 2014-04-11, 2014-04-16 
Via: E-post 

2 Kungsörs kommun 
Namn: Receptionen 
E-post: info@kungsor.se 
 
Svarade   Bad oss kontakta Magnus Ribbing, Gatuchef   E-post skickat till 
Magnus  Svar mottaget på enkäten från samlad förening. 
 
Datum: 2014-04-11 
Via: E-post 

3 Köpings kommun 
Namn: Receptionen 
E-post: kopings.kommun@koping.se 
 
Svarade  Svar mottaget på enkäten från samlad förening. 
 
Datum: 2014-04-11 
Via: E-post 
 

4 Arboga kommun 
Namn: Jessica Hänninen 
E-post: jessica.hanninen@arboga.se 
 
Svarade  Vidarebefordrade  Kontaktperson Tillbaka 5:e maj.  Svar mottaget 
på enkäten från samlad förening. 
 

mailto:emma.wegrell@vasteras.se
mailto:info@kungsor.se
mailto:kopings.kommun@koping.se
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Datum: 2014-04-11 
Via: E-post 

5 Fagersta kommun 
Namn: Marie Fjellman 
E-post: marie.fjellman@fagersta.se 
 
Svarade  Vidarebefordrade till nvk@nvk.fagersta.se   Inget svar. 
 
Datum: 2014-04-11 
Via: E-post 
 
 

6 Surahammar kommun 
Namn: Marie Andersson 
E-post: kommunen@surahammar.se 
 
Svarade  Vidarebefordrade till stefan.larsson@suratek.se   Svar mottaget. 
 
Datum: 2014-04-11 
Via: E-post 
 

7 Sala kommun 
Namn: Okänt 
E-post: Okänt 
 
Svarade  Vidarebefordrade  Kontaktperson Tillbaka 5:e maj.  Svar mottaget 
på enkäten från samlad förening. 
 
Datum: 2014-04-11 
Via: E-post 
 

8 Trafikverket 
Namn: Reception 
E-post: trafikverket@trafikverket.se 
 
Telefonkontakt inleds  Svar mottaget. 
 
Datum: 2014-04-11 
Via: E-post 
 

mailto:nvk@nvk.fagersta.se
mailto:stefan.larsson@suratek.se
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9 ICA Fastigheter 
Namn: Nina Jonsson 
E-post: nina.e.jonsson@ica.se 
 
Svarade  Vidarebefordrade   Inget svar. Vi kontaktar Nina igen och ber om 
telefonnummer.  Inget svar. 
 
Datum: 2014-04-11 
Via: E-post 

10 Nordkalk (Köping) 
Namn: Niklas Elm 
Telefonnummer: 010 – 476 26 65 
 
Svarade   Accepterade enkätutskick  Svarade på enkät. 
 
Datum: 2014-04-16 
Via: Telefonsamtal 
 

11 Volvo Powertrain (Köping) 
Namn: Göran Håkansson 
Telefonnummer: 0221 – 45 76 14 
 
Svarade  Accepterade enkätutskick  Förväntat svar inom 1 vecka  Svar 
mottaget. 
 
Datum: 2014-04-16 
Via: Telefonsamtal 
 

12 Bombardier (Västerås) 
Namn: Carl-Gustaf Linde 
Telefonnummer: 010 – 85 27 021 
 
Svarade  Accepterade enkätutskick  Förväntat svar inom 1 vecka  har svarat 
på enkäten. 
 
Datum: 2014-04-16 
Via: Telefonsamtal 
 

13 Aspholmen fastigheter (Västerås) 
Namn: Anna 
Telefonnummer: 021 – 10 54 60 
 

mailto:nina.e.jonsson@ica.se
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Svarade (reception)  Anställda på veckomöte, ring åter efter lunch  Talade 
med Håkan Bark (Teknisk Förvaltare). Han meddelande att de inte lägger någon 
vikt alls vid val av asfalt. Om han behöver lägga något så får asfaltleverantören 
sköta det.  
 
Datum: 2014-04-16, 2014-04-17 
Via: Telefonsamtal 
 
 

14 Kungsleden fastigheter (Västerås) 
 
Namn: Okänt. 
Telefonnummer: 021 – 40 44 80 
 
Svarade (reception)  Avböjde deltagande i undersökningen. 
 
Datum: 2014-04-16 
Via: Telefonsamtal 
 

15 Ikano Fastigheter 
 
Namn: Göran Sturesson 
Telefonnummer: 046 – 286 47 26 
 
Svarade  Inte riktigt hans område. Tipsade om att vi kunde kontakta Byggchefen 
Benny Florén.  Inget svar vid första samtalet.  Eftersom vi inte fått något svar 
när vi ringt Benny så mailade vi honom istället.  Benny nekar medverkan. 
 
Datum: 2014-04-16 
Via: Telefonsamtal. 
 
 

16 Benteler  
Namn: Formulär via hemsida. 
 
Formulär ifyllt  Ingen återkoppling. 
 
Datum: 2014-04-24 
Via: Form. 
 

17 Westinghouse 
Namn: Formulär via hemsida. 
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Formulär ifyllt  Ingen återkoppling. 
 
Datum: 2014-04-24 
Via: Form. 
 
 

18 Wist Last och Buss (volvo) 
Namn: Okänt 
 
Svarade  Köper inte asfalt. 
 
Datum: 2014-04-24 
Via: telefonsamtal 
 

19 Lantmännen 
Namn: Pier Löv 
Tele: 010 – 556 98 53 
 
Svarade  Ej de som sköter skötsel. Asfaltering görs isf av hyresvärd. 
 
Datum: 2014-04-24 
Via: telefonsamtal 
 

20 Seco Tools 
Namn: Reception 
Tele: 0223 – 404 00 
 
Svarade  Den kille som har koll är på semester. Åter efter valborg.  Medverkar 
ej. 
 
Datum: 2014-04-24 
Via: telefonsamtal 
 

21 Saab Aerotech 
Namn: Reception 
 
Svarade  Påstår sig inte ha några asfaltsytor. Avböjer medverkan. 
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22 Finnveden bulten 
Namn: Ralf Björklund 
Telefonnummer: 0220 – 213 00 (Växel) 
ralf.bjorklund@bulten.com 
 
Svarade  Kopplad till Fastighetschefen  Inget svar.  Skulle svara på enkät.  
Har inte mottagit svar från dem. 
 
Datum: 2014-04-24 
Via: telefonsamtal 
 

23 TPC 
Namn: Recepetion 
 
Svarade  Innehar inga asfaltsytor som de sköter om enligt dem. 
 
Datum: 2014-04-24 
Via: telefonsamtal 
 

24 Tibnor 
Namn: Joacim Granberg 
Tele: 010 – 484 04 44 
E-post: joacim.granberg@tibnor.se 

Svarde i reception  Joacim är ute för tillfället. Åter 13.30  Skickat mail till 
honom.  Representeras inte i enkäten.  
 
Datum: 2014-04-24 
Via: telefonsamtal 
 

25 GKN Driveline 
Namn: Anders Mellberg 
Tele: 0221 – 76 20 00 
Anders.mellberg@gkndriveline.com 
 
Svarade  Enkät utskickad. Ska svara.  Har inte mottagit svar från dem. 
 
Datum: 2014-04-24 
Via: Telefonsamtal 
 

26 Yara 
Namn: Fredrik Herko 



 Bilagor 2014-08-23 

 
 

Tele: 0221 – 278 00 
Fredrik.herko@yara.com 
 
Svarade  Enkät utskickad. Skulle svara.   Svar mottaget. 
 
Datum: 2014-04-24 
Via: telefonsamtal 
 

27 Hästens sängar 
Namn: Stefan Lundgren 
Tele: 0221 – 274 00 
Stefan.lundgren@hastens.se 
 
Svarade  Skulle fylla i enkäten.  Svar mottaget. 
 
Datum: 2014-04-24 
Via: telefonsamtal 

28 Leax group 
Namn:  
Tele: 0221 – 346 00 
 
Ej kontaktade.  Kontaktade. Svarade att den personen som ansvara för det inte 
har tid. 
 
Datum: 
Via: telefonsamtal. 
 

29 Gnutti 
Namn: Fredrik ”lans” 
Tele: 0227 – 483 00 
 
Svarade  Vidarekopplad till fredrik (underhållschef)   Ej på plats, återkom.  
Asfalterar inga ytor.  
 
Datum: 2014-04-24 
Via: telefonsamtal 
 

30 Strängbetong 
Namn: Mikael Pettersson  
Tele: 0227 – 421 78 
Mikael.pettersson@strangbetong.se 
 

mailto:Fredrik.herko@yara.com
mailto:Stefan.lundgren@hastens.se
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Svarade  Ska fylla i formulär och återkomma.  Har svarat. 
 
Datum: 2014-04-24 
Via: telefonsamtal 
 

31 Car-o-liner 
Namn: Stig Maag 
Tele: 0227 – 412 00 
Stig.maag@car-o-liner.se 
Svarade  Ska svara på enkät.  Har inte mottagit svar från dem. 
 
Datum: 2014-04-24 
Via: telefonsamtal 
 

32 Metso minerals 
Namn: Linda Svärd 
Tele: 0224 – 570 00 
 
Svarade  Har ingen asfalt. Köper inte in asfalt. 
 
Datum: 2014-04-24 
Via: telefonsamtal.  
 

33 Componenta Wirsbo AB 
Namn: Lars-Inge Grundström 
Tele: 0223 – 395 00 
 
Inget svar (Jobbar på inköp)  Vidarekopplad till Lars – Inge Grundström.  
Skulle svara på enkäten.  Har svarat. 
 
Datum: 2014-04-24 
Via: telefonsamtal 
 
  



 Bilagor 2014-08-23 

 
 

Bilaga 3 

Enkät - Offentlig verksamhet 
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Enkät - Privat verksamhet 
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