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Slutsatser

Vägverket kan inte nämnvärt påverka kunderna enbart genom drift-och underhållsåtgärder. En
marginell förändring i vägnätets tillstånd märker trafikanterna knappast. Dessutom är det i
princip omöjligt att få nöjare kunder bara med hjälp av fysiska åtgärder med den drift och
underhållsram som Region Väst har tilldelats. För att få nöjdare kunder och ökad förståelse
krävs mer utåtriktad verksamhet så kallad mjuka aktiviteter. Det är därför angeläget att
Vägverket behöver utveckla metoder för information, dialog, planering, genomförande och
uppföljning för att nå ett kundanpassat grusvägunderhåll.
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Förord
Föreliggande rapport har skrivits inom projektet ”kundanpassat grusvägsunderhåll i driftområde
Vårgårda”. Projektet utförs i Vägverket Region väst och påbörjades 2003-03-03 och pågår till
2006-08-31. Detta projekt syftar till att prova och utveckla metoder och ny teknik för
information, planering, utförande och uppföljning av grusvägsunderhåll med målsättning att få
nöjdare kunder, inom givna ekonomiska ramar. För projektet finns en projektgrupp och en
styrgrupp. Projektgruppen är sammansatt med följande personer:
Stein Kleiven
Morgan Wester
Hossein Alzubaidi
Bengt Gustafsson
Claes-Håkan Elvesten

Vägverket, VVÄtg (projektledare)
Vägverket, VVÄtg
Vägverket, Sted
NCC Roads AB
NCC Roads AB

Styrgruppen består av följande personer:
Björn Stigberg
Vägverket, VVÄt
Jan Ölander
Vägverket, HKv
Mikael Malm
NCC Roads AB

Projektbeskrivningen finns i bilaga 1.
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1. Syfte
Projektet syftar till att utforma en strategi om hur grusvägsunderhåll kan vara mer kundanpassat.
Strategin omfattar provning och utveckling av metoder för information, planering, utförande
och uppföljning av grusvägsunderhåll med målsättning att få nöjdare kunder, inom givna
ekonomiska ramar.

2. Bakgrund
Alla kunder berörs av drift och underhåll av vägnätet på ett eller annat sätt. De befinner sig i
olika faser i livet eller har på annat sätt skilda förutsättningar och därmed skiftande behov, för
att kunna ta sig fram på våra vägar på ett säkert, miljövänligt, billigt, snabbt och komfortabelt
sätt. En effektiv drift och ett bra underhåll av vägarna är en förutsättning för att kunderna ska
kunna genomföra sina resor. De förväntar sig en framkomlig väg, även vid kraftiga snöfall eller
under tjällossningsperioden. Kundernas krav på vägarnas tillstånd har ökat p.g.a många
faktorer, bl. a. som följd av stigande bensinskatter och större beroende av transporter i
arbetslivet och privat.
För att följa upp tillståndsutveckling användes Vägverketsregioner fram till 1997 ett system som
förkortas GUPP. Metodbeskrivning 106:1996 (VVMB 106) och en statistisk modell
Grusvägsuppföljning (1995) benämns tillsammans ”system för grusvägsuppföljning” och
förkortas GUPP. Den statistisk modell beskriver var och när bedömning av grusvägnätets
tillstånd skall göras medan Metodbeskrivning 106 används för att beskriva hur bedömning skall
göras.
Tabell 1 visar Vägverkets tillståndsmätningar av grusvägar i hela Sverige hämtad från GUPP
systemet och trafikantbetygsundersökningar år 1997 (Alzubaidi, 2000).
Tabell 1.

Vägverkets mätning och trafikantbetyg år 1997 på grusvägar.
Ojämnheter
Damm
VV mätning
90 % av vägarna är i ett
95 % av vägarna är i ett
enligt VVMB 106 acceptabelt tillstånd, dvs.
acceptabelt tillstånd, dvs. klass 1
klass 1 eller 2
eller 2
Trafikantbetyg

☺

☺

82% missnöjda kunder

80% missnöjda kunder

Resultat i tabellen ovan är anmärkningsvärd eftersom Vägverkets egna mätningar visar att
grusvägarna är i ett acceptabelt tillstånd medan största delen av trafikanterna är missnöjda. Det
kan finnas flera förklaringar till detta.
1-Det är möjligt att de mått som används av VV inte speglar det som trafikanter tycker är
acceptabelt.
2- Trafikanterna vill ha en belagd väg oavsett hur bra tillståndet är på grusvägar.
3- Referensbilden hos trafikanten är belagda vägars tillstånd.
4- Att Vägverket inte har fått den standard som man upphandlat enligt grundpaketet drift, dvs.
brist i uppföljning.
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Vägverket strävar efter att ha nöjdare kunder. Begreppet kvalitet är därför viktigt angående
kundfokus. Kvalitet bör definieras som måluppfyllelse, dvs. en beskrivning av hur nära
verkligheten ett värde ligger i förhållande till målet att tillfredställa/överträffa kundernas behov
och förväntningar. En produkt som har bra kvalitet är tecken på att produkten uppfyller
kundernas förväntningar. Det är därför viktigt att ta reda på vad kunderna förväntar sig av
grusvägstandard så att VV möjligtvis kan uppfylla dem inom givna ekonomiska ramar. Det är
också viktigt att koppla trafikantens förväntningar till Vägverkets förutsättningar och tydligt tala
om vad kunderna kan förvänta sig av Vägverket. Även viktigt att det finns flexibilitet i
bedömning dvs. att standardkraven måste vara anpassade till vägens kategori t.ex. antal fordon,
typ av fordon, industri eller att vägen slutar in i skogen mm.

3. Två typer av aktiviteter
Första steget för Vägverket för att få fler nöjda kunder är att ta fram en långsiktig strategi för
mer kundanpassat grusvägunderhåll. Strategin omfattar planeringar, genomförande och
uppföljning av två typer av aktiviteter, fysiska aktiviteter och mjuka aktiviteter.
3.1 Fysiska aktiviteter
De fysiska aktiviteterna i projektet som möjligtvis kan förbättra kundernas syn på
vägstandarden är bl.a. följande:
3.1.1 Driftåtgärder
Driftåtgärder utförs för att grusvägen ska bli framkomlig och säker med en viss acceptabel
åkkomfort. Två sådana aktiviteter har provats i detta projekt a) vältning i samband med hyvling,
b) användning av ”BE” som dammbindningsmedel.
a)Vältning i samband med hyvling i Vårgårda
Efter djuphyvling av ett grusslitlager är vägytan uppluckrad. Man kan tänka sig att packning är
önskvärd. Nedan ges exempel på hur ett försök kan utformas:
-Val delsträckor för att finna lämpliga grusvägar.
-Provtagning av grusslitlager och analys av kornstorleksfördelning innan åtgärd.
-Två delsträckor (ca 300 m långa) väljs med likartade materialförutsättningar vad avser
undergrund och vägkropp.
-Hyvling med respektive metod ( med och utan vältning).
-Uppföljningstiden som är ett år av delsträckorna två dagar i veckan den första månaden
beroende på väderlek. Dokumentation görs med bland annat fotografier och skisser.
Uppföljning görs efteråt 1 till 2 gånger per månad beroende på väderlek.
-Efter 4-5 månader provtagning av grusslitlager och analys av kornstorleksfördelning. Inom
respektive delsträcka väljs två representativa tvärprofiler ut för provtagning av grusslitlager och
en enklare okulärbesiktning av undergrundsmaterial.
-Efter 11 månader görs en slutbesiktning.
Johansson (1980) konstaterade, efter en undersökning, att ur trafikantsynpunkt erhölls snabbare
en jämn yta med hjälp av packning. Produktionskostnaderna, blev dock större. Därför tycker
Johansson att effekten av att använda packningsredskap är marginell. NCC har provat denna
metod hösten 2003 och deras resultat bekräftar Johanssons slutsatser, .
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b) Bitumenemulsion ”BE” som dammbindningsmedel.
Under sommaren 2005 behandlades två olika provsträckor med bitumenemulsion. Provsträcka 1
är 620 m lång och utgörs av väg 916. Provsträcka 2 är ca 1000 m lång och utgör en sträcka på
väg 917. Även en referensträcka, dammbunden med magnesiumklorid, finns belägen efter
provsträcka 2 på väg 917. Vägarna stängdes av under vattenspridning, hyvling, BE applicering
och inblandning.
Vattning och hyvling av grusslitlagret utfördes om vartannat. Efter vattningen fram och tillbaka
på vägsträckan utfördes hyvling med en Väghyvel utrustad med strängspridare fram och tillbaka
samma sträcka. Därefter följde ytterligare en vattning längs provsträckan. Slitlagret hyvlades
sedan ännu en gång. Efter det att denna procedur upprepats ytterligare en gång samt väghyveln
återigen kört över provsträckan både fram och tillbaka, i syfte att nöta ner grusmaterialet,
utfördes en sista vattning alldeles innan applicering av BE. Totalt passerades alltså provsträckan
5 gånger av vattenbilen och 6 gånger av väghyveln, se figur 1.

Figur 1 Vattning och hyvling

Väghyvel med strängspridare

Bitumenemulsionen spreds med 1 kg/m2. Produkten applicerades i en 3 m bred sträng på det
våta grusslitlagret, varefter hyveln blandade BE-slitlagermassan ända ut i vägkanterna. Denna
första av totalt två spridningar följdes av ännu en vattenspridning innan ytterligare 1 kg/m2 BE
applicerades vägbanan. Hyvlingen utfördes återigen direkt efterföljande spridningen av BE för
att dammbindningsmedlet skulle förhindras att stelna innan erforderlig inblandning kunnat
utföras, se figur 2.

Figur 2 Emulsion spridare
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Vägbanan vältes sedan. Provsträcka 1 vältes sammanlagt 3 gånger medan provsträcka 2 endast
erhöll 2 vältningar eftersom denna sträcka påförts en betydligt mindre mängd vatten och därför
blev fastare och mindre spårig, se figur 3.

Figur 3 Vält

Sammanlagt spreds ca 40 m3 vatten på dessa båda sträckor. På provsträcka 1 spreds ca 20-25 m3
vatten medan provsträcka 2 erhöll ca 15-20 m3. Då provsträcka 2 var nästan dubbelt så lång som
provstäcka 1 betyder detta att det på provsträcka 1 fanns en nästan dubbelt så stor mängd vatten
som på provsträcka 2. Knappt 3 ton BE applicerades på den förta provsträckan; 5 ton på den
andra.
Hela rapporten finns i bilaga 2 ”Dammbindning av väg 916 och väg 917 med bitumenemulsion”
3.1.2 Underhållsåtgärder
En annan typ av de fysiska aktiviteterna är löpande underhållsåtgärder som utförs för att bevara
beständigheten av vägen. Exempel på sådana är dikning och påförande av nytt grusslitlager.
Underhållsåtgärder leder långsiktigt till att kunderna blir nöjda och vägkapitalet bevaras.
Mycket värde ligger i det vägnät som Vägverket förvaltar. Att låta det förfalla till följd av för
små underhållsinsatser medför en nedbrytning av vägkapitalet. Det vägnät som är till för dagens
trafikanter måste också finnas till för morgondagens.
Man bör arbeta systematiskt med underhållsplanering. Flerårsplaner på vilka underhållsåtgärder
man har för avsikt att utföra inomvägnätet gör det dels enklare med ekonomisk planering och
enklare att kommunicera ut mot kund.
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3.2 Mjuka aktiviteter
Med mjuka aktiviteter menas mer utåtriktad icke fysiska aktiviteter. Konkreta mjuka åtgärder
som kan genomföras eller har genomförts i projektet är följande:
3.2.1 Grusvägsfolder
Med grusvägsfolder vill Vägverket informera allmänheten om målstandard, på ett för
allmänheten begripligt sätt. Grusvägsfolder beskriver de tre tillståndsklasserna för jämnhet och
damm som finns i VVMB106. Denna folder är utskickad sommaren 2003 till boende utmed
vägnätet, se bilaga 3. Värd att nämna att Vägverket från och med 2006 använder en ny
metodbeskrivning som har fyra tillståndsklasser.
3.2.2 Anpassning av VVMB 106 till trafikanterna
För att öka kunskapen om tillståndets betydelse för trafikanterna behöver överensstämmelse
mellan VV:s bedömning och kundernas bedömnings undersöks. I denna aktivitet ingår att
kundanpassa VVs krav utifrån sin tillståndsbedömning dvs. att VV:s bedömning och kundernas
bedömnings har en viss överensstämmelse. Efter kundanpassning av VVMB 106 kan sedan
krav som finns i FSB kopplas till kundernas behov och uppfattning av standard. Detta gör
kanske att målstandard för grusvägar kan tas fram på ett mer vetenskapligt sätt. Anpassning gör
också att grusvägarnas kan ha olika standard utifrån vad kunderna förväntar sig av standard
d.v.s. varken över- eller understandard. Vidare kan VV se till att angiven målstandard verkligen
uppnås, bla genom rätt upphandlingsmodell och stickprovkontroll.
En pilotstudie i form av ett fältexperiment ägde rum i våren 2001 på grusvägar belägna staden
Falun. Utförande av fältstudien kan sammanfattas med följande Steg:
Steg 1-Val av 24 teststräckor. På en del av sträckorna utföras inga åtgärder till våren 2001 för
att den sämsta tillståndsklassen ska finnas. Valet av de 24 teststräckorna har gjorts med hjälp av
utförare- och beställare representant.
Steg 2-Val av trafikanter som är omkringboende
Detta steg omfattar följande:
-Ta reda på information (antal boende, vägar, telefon, adress).
-Informera trafikanter med ett brev i vilket beskrivs syfte, hur lång tid tar testet, var, hur, osv.
-Analysera svar och bestämma ca antal trafikanter som tänker delta. Skapa listan över dem.
-Bestämning av ungefär datum för informationsmöte med trafikanter (med ett brev). En
bedömningsgrupp bestående av 18 trafikanter ansets tillräckligt stor. Kön-och åldersfördelning
har beaktats. De 18 trafikanterna bor längs grusvägar i regionen och således är bekanta med
tillståndet av sådana vägar, dvs. typiska grusvägstrafikanter.
Steg 3-Bedömning av de 24 teststräckor enligt VVMB106
Dagen före trafikanternas bedömning, har två experter på tillståndsbedömning av grusvägar
subjektivt bedömt jämnheten hos de 24 utvalda teststräckorna enligt fyra tillståndsvärden: 1
(mycket god), 2 (god), 3 (dålig) och 4 (mycket dålig). Ett försök har gjorts för att försäkra sig
om, att det fanns sex teststräckor för varje tillståndsvärde. Längden av de 24 test vägavsnitt
varierar mellan ca 50 och 150 m. Dessa fyra tillståndsvärden för värdering av jämnhet har tänkt
användas i den nya metoden.
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Steg 4: Utföra trafikanternas bedömning
Detta steg omfattar följande:
-Informationsmöte med trafikanter för att beskriva genomförandet.
-Trafikanterna bedömer åkkomfort på de valda teststräckorna från två minibussar och en
personbil, som båda körs med en hastighet av 50 km/h. Trafikanterna känner inte till resultaten
av de bedömningar som gjorts av de två experterna. Trafikanterna har ombetts att beskriva, hur
de upplever åkkomfort på de valda vägavsnitten enligt en fyragradig skala; mycket god, god,
dålig och mycket dålig. Dessutom har Trafikanterna ombetts att ange om åkkomforten är
acceptabel enligt en fyragradig skala; mycket acceptabel, acceptabel, oacceptabel och mycket
oacceptabel.
Utifrån fältexperiment våren 2001 på grusvägar runt Falun kan följande slutsatser dras:
Trafikanternas medelupplevelse av åkkomfort och de två experternas bedömning enligt den nya
metoden är mycket lika, med en korrelation på 0,87. Således bör de fyra tillståndsvärden, som
föreslagits för klassning av grusvägars jämnhet, tillfredsställande återspegla trafikanternas
uppfattning.
Det föreligger en betydande skillnad mellan de 18 gruppmedlemmarna beträffande bedömning
av åkkomfort på de 24 vägavsnitt, på en signifikansnivå av 0.05. Det kan således konstateras, att
trafikanter på grusvägar kan ha mycket varierande uppfattningar beträffande hur de betjänas av
vägen.
Sittplatsens läge eller medlemmars kön påverkar inte bedömningen av åkkomfort. Ålder
inverkar dock på bedömningarna, äldre personer var signifikant mera toleranta mot grusvägars
ojämnhet och upplevde bättre åkkomfort än de yngre personerna.
Andel missnöjda trafikanter angående ett visst tillståndsvärde (CV) kan fås från ekvation 1,
figur 4:
Andel missnöjda panelmedlemmar =

e −4.1+ 1.6* CV
* 100
1 + e − 4.1+ 1.6* CV

(1)

100

% of unsatisfied road users
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Condition values (CV) according to the proposed method

Figur 4 Andel missnöjda trafikanter som funktion av åkkomfort och tillståndsvärden (CV) enligt den
nya metoden.
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Figur 4 visar, att 50% av trafikanterna är missnöjda med åkkomfort motsvarande ett
tillståndsvärde på 2,56. Om väghållarens ambition är att åstadkomma en annorlunda andel av
nöjda trafikanter måste ett lägre tillståndsvärde, dvs. bättre tillstånd, eftersträvas. Som en först
approximation kan detta resultat användas för att bestämma, när grusvägar behöver underhåll,
t.ex. innan tillståndet närmar sig ett oacceptabelt tillståndsvärde eller så kallas den lägsta
acceptabelt tillstånd.
Varför behövs flerstudier?
Med tanke på att framtagning av VVMB 106 var i mycket tidigt skede då Falunförsöker utförts
2001. Mycket har ändrats sedan dess. Dessutom är det inte säkert att trafikanterna i Vägverkets
region Mitt har samma attityd mot grusvägarna som trafikanterna i Region Väst. En liknande
fältstudie behöver därför genomföras i VVÄ.

3.2.3 Följa upp standard
Vägverket bör också se till att angiven målstandard verkligen uppnås, bla genom rätt
upphandlingsmodell och stickprovkontroll.
Subjektiv uppföljning med hjälp av fotografier och textbeskrivningar har varit den traditionella
metoden för tillståndsbedömning av grusvägar. Det är önskvärt, att grusvägar skulle kunna
värderas objektivt med utgångspunkt från mätbara variabler för att eliminera mänskliga faktorer
som lätt förorsakar oregelbunden eller systematisk spridning av resultat. Detta skulle också ge
tillförlitlig information för tillståndsuppföljning. Kostnaderna och driftsäkerhet för utrustningar
som användas i sådana objektiva mätningar samt välutbildad personal för att sköta den måste
beaktas innan man beslutar sig för att använda den typen av utrustning.
Teknikutvecklingen i ett FUD projekt har möjliggjort att utveckla ett mätsystem. Mätsystemet
är baserat på användning av accelerometrar som kan installeras i yrkestrafik. Kompletterande
arbete visade även möjligheten att trådlöst överföra mätdata för visning i GIS.
Mätsystemet ger information baserat på de ojämnheter som fordonet kommer i kontakt med.
Mätsystemet är installerat i VVÄ tjänste bil för att mäta tillståndet under en viss period och
samtidigt för att undersöka svagheter i systemet. Ett antal körningar har gjorts under septemberoktober i driftområden Kungälv, Borås och Vårgårda. De problem som uppstod under
användning av mätsystemet är följande:
-Systemet är inte så enkelt att använda. Systemet består av många delar som gör att många
sladdar behövs för att koppla alla delarna ihop vid installation på en bil.
-Systemet är inte driftsäkerhet. Systemet kan krascha flera gånger under körningen som gör att
mätningen/ar behöver upprepas. Datorn måste efter varje krasch startas om som tar några
minuter.
-Även efter att kraschproblemet åtgärds var det svårt att se hur väl mätsystemet beskriver
vägkvalitet nämligen hur väl de fyra objektiva klasserna stämmer överens med de fyra
subjektiva klasserna. Under testerna som gjorts i VVÄ var ingen sträcka i klass 3 eller 4.
Underlaget för att kunna dra några slutsatser är mycket magert.
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-Det finns ett antal faktorer som kan påverka systemet tex. fordonstyp, klimat, hastighet, last i
bilen, höger eller vänster körning på en och samma väg. Man har inte undersökt alla
ovannämnda faktorer.
Enklare och driftsäkrare mätutrusningar behöver kanske tas fram eller att den ny subjektiva
metodbeskrivningen följas upp och eventuellt förbättras. Den nya subjektiva metoden kan
fortfarande ha en del svagheter som kommer att upptäckas då metoden har använts en tid.
3.2.4 Ge information till kunderna
Vi behöver lyssna på kundens behov och erbjuda kundanpassade lösningar. I synnerhet det
aktuella tillståndet på vägen är av avgörande betydelse för trafikanternas förmåga att välja och
genomföra resor och transporter. Vägverket behöver därför utveckla metoder för systematisk
och professionell information till trafikanterna om vilket tillstånd som kan förväntas på olika
delar av vägnätet. I efterhand kommer trafikanterna att informeras om vilka åtgärder som
vidtagits och resultaten av dessa.
I Vårgårda projektet har Vägverket arbetat systematiskt med information till boende inför större
åtgärder så som dikning, förstärkning mm genom att skicka brev till hushållen.
Långsiktigt ideal bild kan vara att man lägger våra långsiktiga underhållsplaneringer på Internet.
Trafikanter skall kunna se för enskilda vägsträckor vad vi vet om dess tillstånd, vilken
målstandard vi har för dem och vad målstandarden kostar, vilka underhålls-, förbättrings- och
nybyggnadsåtgärder vi planerar. Grundläggande kunskaper om sambandet mellan vägnätets
tillstånd och trafikeffekter, t ex hur jämnheten påverkar bränsleförbrukningen, restiden,
olycksriskerna osv. kan också vara tänkbar information.
Vägverket kan också ordna permanenta ”anslagstavlor” hos kommuner, bibliotek, museer osv.

3.2.5 Medborgardialog
I projektet har det genomförts medborgardialoger. Detta för att ta hänsyn till särskilda önskemål
och speciella lokala förhållanden. Förankringsprocesser kan genomföras även med näringslivet
och övriga intressenter för att väga in deras särskilda behov och synpunkter. Vi kan uppdra åt
entreprenörer att regelbundet träffa allmänheten. Erfarenheten från genomförda möten är
mycket positiv från både kund och entreprenör.
3.2.6 Utbildning
Hyvelförarens kunskap om grusvägsunderhåll är avgörande för resultaten på både kort- och
långsikt. Vägverket borde kanske ställa kompetenskrav i upphandling på kunnande/erfarenhet
eller erbjuda utbildningar. Detta innebär att på kortsikt ökar kostnaderna för
grusvägsunderhållet. Resultatet borde bli bättre kvalité. Historiskt genomförde Vägverket
utbildning i grusvägsunderhåll såsom hyvelkursen. Idag är kunniga hyvelförare en bristvara.
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4. Mått för kundnytta
Det finns ett stort behov att utveckla mått och mätmetoder för att mäta kundnytta och olika
kundgruppers möjligheter att nyttja vägtransportsystemet. Effekterna av de fysiska och mjuka
aktiviteter kan följas upp med hjälp av lämpliga mätningsmetoder som omfattar följande:
a)Via direkta observationer
b)Via intervjuer (besök eller telefon)
c)Via enkät som respondent själv besvarar (postal eller webb)
Två begrepp används inom VV för att mäta kundsnöjdhet, Trafikantbetyg och Nöjd kund-index
(NKI). Vägverket har ambitionen att under planperioden höja resultatet av Nöjd kund-index
(NKI) och Trafikantbetygen genom den ökade dialogen med kunderna och genom att tydligt
tala om vad kunderna kan förvänta sig av Vägverket.
4.1 Trafikantbetyg
Trafikantbetyg mäter hur nöjda trafikanterna är med drift och underhåll. De som inte har tagit
ställning räknas som ”missnöjda”. Vägverket genomför sedan 1995 återkommande
undersökningar. Trafikantbetygen bör utformas så att mittkategorin varken-eller helst undviker,
som man ofta väljer rent rutinmässigt. Vi måste få trafikanter att sätta betyg utifrån realistiska
förväntningar och tillgängliga resurser. Nackdelen med trafikantbetyg är att de inte speglar det
verkliga tillståndet i Vägsystemet. Undersökningsresultaten kan påverkas i minst lika hög grad
av lobbykampanjer inriktade på vägtrafikanternas attityder, som faktiska förändringar av
tillståndet på vägarna.
Grusvägar får generellt sett lägre betyg än belagda vägar. Jämnheten är cirka 10 % nöjda med
och damm cirka 20 %.
Privatbilisters
Privatbilisters nyttjande av de statliga grusvägarna har ökat från 77% år 1995 till 83% 2005,
tabell 2.
Tabell 2
År

Andel privatbilister som använt grusvägar minst 1 gång i månaden. Sverige totalt
1995 1996 1997 1998 1999 2001 2003 2005
Användare i %
77
76
70
75
75
81
81
83

Andelen nöjda privatbilister minskar från 18% år 1995 till 13% år 2005 angående ojämnheter.
Gällande förekomsten av damm är betyget nästan oförändrat över mätserien, tabell 3.
Tabell 3
Andel nöjda privatbilister
Produkt/tjänst 1995 1996 1997 1998
Ojämnheter
18
18
18
15
Damm
22
21
21
22

1999 2001 2003 2005
14
9
10
13
18
20
19
21

Yrkeschaufförers
Yrkeschaufförers nyttjande av de statliga grusvägarna har ökat under tidsperioden från 74% år
1995 till 81% år 2005, tabell4.

13

Tabell 4
År

Andel yrkeschaufförer som använt grusvägar minst 1 gång i månaden. Sverige totalt
1995 1996 1999 2001 2003 2005
Användare i %
74
71
75
81
78
81

Yrkeschaufförerna bedömer förekomsten av damm på samma sätt fram till 2003, 22% nöjda. År
2005 minskar andel nöjda med 3 procent. Gällande förekomsten av ojämnheter är detta
fortfarande man inte är så nöjd med, tabell 5.
Tabell 5
Andel nöjda Yrkeschaufförer
Produkt/tjänst 1995
1996
1999
2001
2003
2005
Ojämnheter
18
16
17
9
12
12
Damm
22
22
23
20
22
19
Andelen nöjda privatbilister och yrkeschaufförers kommer säkert att ytterliggare minskas ett
antal procent om tillståndet på grusvägar försämras.

4.2 Nöjd-kund-index (NKI)
Nöjd-Kund-Index är en modell som SCB använder för att studera olika myndigheters
verksamhet. Det primära syftet är inte att få fram andel nöjda trafikanter utan att peka på vilka
områden som bör prioriteras i Vägverkets kvalitetsarbete. Vägverket mäter sedan 1999 hur
nöjda olika grupper (allmänheten, transportföretagen, samarbetspartners) är med Vägverkets
insatser. NKI behöver vidareutvecklas så att de mäter synpunkter kopplade dels till de
serviceåtaganden som Vägverket har gjort, dels till prioriterade kundgrupper. De mer
övergripande NKI-undersökningarna behöver kompletteras med studier om bl. a drift och
underhåll, trafiksäkerhet och miljö.
4.3 Utförda trafikantbetyg och Nöjd-kund-index i Vårgårda
Hösten 2003 och Sommaren 2005 genomförde Markör AB trafikantbetyg undersökningar i
driftområde Vårgårda.
Hösten 2003
Undersökningen gäller hur boende och yrkestrafikanter ser på drift och underhåll av ett antal
grusvägar i driftområde Vårgårda både under barmarkperioden och under vintertid.
De vägar som undersökts är väg 791, 843, 912, 913, 914, 916 och 932. Totalt innebär detta
en sträcka på 4,5 mil grusväg. Urvalet i undersökningen består dels av privatpersoner boende
längs de aktuella vägarna och dels ca 10-15 yrkeschaufförer som kör för exempelvis posten och
hemtjänsten. Totalt intervjuades 199 personer per telefon. Enligt Vägverkets och entreprenörens
bedömning var vägarna i standard klass 1 och 2 under undersökningen dvs. ett stort antal
trafikanter borde vara nöjda eller mycket nöjda med tillståndet.
I undersökningen har använts femgradig skala enligt följande: Människor som anger betyg 4
och 5 anses vara nöjda.
betyg 1-mycket dålig
betyg 2-dålig
betyg 3-godkänd
betyg 4-bra
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betyg 5-mycket bra
Resultaten från denna undersökning visade följande:
-När det gäller standaren totalt så är 9% nöjda, 28% ger betyg godkänd, 63% är missnöjda.
-Cirka 66% är nöjda med informationen på vägen. Omkring 40% tycker att informationen i
samband med plogning eller vägarbeten fungerar bra.
- Nöjdhet med , plogningen 30%, rullgruset 14%, dammighet 11%, gropar 35%
- Nöjdhet med uppfattning av vägarna vid bilkörning 7%, cykling 13%, passagerare i bil 7%,
gångstråk 54%.
-Viktigaste att åtgärda i framtiden, under förutsättning att vägen inte asfalteras, är att grusning,
hyvling och fyllning av potthål. Hela rapporten finns i bilaga 4.

Sommaren 2005
Syftet med undersökningen är att undersöka kundernas upplevelser av två olika
dammbindningsmedel; BE och salt.
Totalt genomfördes 28 intervjuer medan 2003 gjordes 23 intervjuer med boende som bor längs
eller inom 500 meter från den aktuella vägen 916 som Vägverket har dammbundit med
bitumenemulsion ”BE” den 13 maj 2005 och mätningen genomfördes cirka två veckor efter
detta datum. Väg 916 är en av de två vägar som BE medlen testas på. Provsträckan är 620 meter
och har försetts med en bitumenemulsion.
Jämförelse mellan mätningar hösten 2003 och sommaren 2005
Resultaten för denna undersökning är jämförbar med resultaten från undersökningen 2003
gällande väg 916. Betyg 3-godkänd, 4-bra och 5-mycket bra 4, slås ihop och beskriver
nöjdhetsindex, se tabell 6.
Tabell 6

Förändring i nöjdhetsindex under 2003/2005

Faktor

nöjdhetsindex

nöjdhetsindex

2003

2005

(betyg 3+4+5)

(betyg 3+4+5)

Vägstandard i sin helhet

18

29

Underhåll

30

33

Dammighet

52

54

Ojämnheter

13

18

Rullgrus

43

59

Information om plogning/vägarbeten

37

18

15

Tabellen 6 visar att nöjdhetsindex är någon högre för 2005 än för 2003 med ett undantag för
Information om plogning/vägarbeten som blivit sämre. Hela rapporten finns i bilaga 5.
Figur 4 visar en sammanställning på svar på frågan ”vilket betyg sätter du på vägen när det
gäller dammighet”
100

% 50

36

35
29

26

22
14

14

13

7

4
0
Mycket dålig

2

3

4

Mycket bra

Index: 15 (2003: 17)
(Andel 4+5 beräknat endast på dem som gett ett betyg)

Kan ej/vill ej
svara
2003

2005

Figur 4: Jämförelse mellan 2003 och 2005 gällande dammighet

Tabellen 6 och figur 4 visar också att det är svårt att se en tydlig förbättring gällande
nöjdhetsindex för dammighet trots den stora satsningen på dammbindningen med
bitumenemulsion som är en relativ dyr metod.

5. Serviceåtagande
Vägverket behöver formulera serviceåtaganden inom grusvägar, tex.
-Vägverket erbjuder framkomlig grusväg året om för den lätta trafiken.
-Under tjällossningar kan finnas restriktioner för tung trafik.

6. Slutsatser
De viktigaste slutsatserna från detta projekt är att Vägverket inte kan nämnvärt påverka
kunderna enbart genom drift-och underhållsåtgärder som brukar vara kostsamma. En marginell
förändring i vägnätets tillstånd märker trafikanterna knappast. Dessutom är det i princip
omöjligt att få nöjare kunder bara med hjälp av fysiska åtgärder med den drift och
underhållsram som Region Väst har tilldelats. För att få nöjdare kunder och ökad förståelse
krävs mer utåtriktad verksamhet så kallad mjuka aktiviteter. Det är därför angeläget att
Vägverket behöver utveckla metoder för information, dialog, planering, genomförande och
uppföljning för att nå ett kundanpassat grusvägunderhåll.
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Bilaga 1
Projektplan för kundanpassat grusvägsunderhåll i
driftområde Vårgårda
Syfte och mål med projektet
Prova och utveckla metoder och ny teknik för information, planering, utförande och
uppföljning av grusvägsunderhåll med målsättning att få nöjdare kunder, inom givna
ekonomiska ramar.
Avgränsningar
Projektet omfattar åtgärder vid grusvägsunderhåll med tillhörande information, planering och
uppföljning inom driftområde Vårgårda.
Tid för projektet
Projektet påbörjas i samband med uppstartsmötet 2003-03-03 och pågår till 2006-08-31 då
kontraktstiden för do Vårgårda går ut mellan Vägverket Region Väst och NCC.
Projektorganisation
Projektet bedrivs som ett samverkansprojekt mellan Hk, VVÄ och NCC.
Styrgruppen är sammansatt med följande personer
Björn Stigberg
Jan Ölander
Mikael Malm

Vägverket, Region Väst (sammankallande)
Vägverket HKm
NCC

Projektgruppen är sammansatt med följande personer
Stein Kleiven
Morgan Wester
Anders Larsson
Hossein Alzubaidi
Bengt Gustafsson
Claes-Håkan Elvesten

Vägverket, Region Väst (projektledare)
Vägverket, Region Väst
Vägverket, Region Väst
Vägverket, Sted
NCC
NCC

Adjungerande
Arne Pettersson
Inger Möller
Eva-Marie Mendahl
Arbetsordning

Vägverket, Region Väst
”–
”–

2003-02-17
Projektgruppen tar löpande fram förslag till metoder vilka ska presenteras för styrgruppen
innan beslut tas om genomförande. Beslut om genomförande av metod kan tas i
projektgruppen under förutsättning att styrgruppen är informerad och att överenskommelse
har träffats mellan beställaren och entreprenören om vem som står för eventuella kostnader.
Externa leverantörer av utrustning och material skall beredas möjlighet att deltaga i
utvecklingsarbetet.
Ekonomi
Beslut tas löpande under projekttiden i övrigt se ovan under arbetsordning.
Uppföljning och rapportering
De metoder som prövas ska dokumenteras på ett sådant sätt att det vid uppföljning och
rapportering går att utläsa verkliga kostnader, material och resursåtgång samt bedömning av
nytta för kunden.
För varje ny metod som genomförs, ska projektgruppen fatta beslut om hur uppföljningen ska
göras och vem som har ansvaret för att uppföljningen blir gjord.
Entreprenören ska rapportera löpande till beställaren i samband med ordinarie byggmöten och
projektgruppen ska rapportera till styrgruppen minst efter varje avslutad sommarsäsong och
då lämpligen under oktober månad.
Aktiviteter/metoder
Hittills beslutade aktiviteter
Vi skall kommunicera ut vårt serviceåtagande för grusvägar till boende efter grusvägar i do
Vårgårda.
Sifo-undersökning där boende utefter grusvägar i området tillfrågas hur de upplever skötseln
av grusvägarna samt hur vårt serviceåtagande uppfattas. Beslut om när nästa undersökning
ska ske tas av projektgruppen före mars 2004.

Jan Ölander

Mikael Malm

Björn Stigberg

Bilaga 2
Dokumentation
Dammbindning av väg 916 och väg 917 med bitumenemulsion
Drift område Vårgårda; 2005-05-13

Bakgrund
I drift område Vårgårda utför Vägverket i samarbete med NCC och Högskolan Dalarna,
fr.o.m. våren 2005, dammbindningsprojektet ”Kundanpassat grusvägsunderhåll i Vårgårda” i
syfte att utvärdera olika metoder för dammbindning av grusvägar och undersöka
trafikanternas upplevelser av grusvägar dammbundna med olika dammbindningsmedel.
Två olika provsträckor behandlades med bitumenemulsion. Provsträcka 1 är 620 m lång och
utgörs av väg 916. Provsträcka 2 är ca 1000 m lång och utgör en sträcka på väg 917. Även en
referensträcka, dammbunden med magnesiumklorid, finns belägen efter provsträcka 2 på väg
917.
Som ett alternativ till salt och lignosulfonat kan bitumenemulsion användas för att
dammbinda grusvägar. Bitumenemulsion är ett kemisktsystem som innehåller finfördelat
bitumen och vatten. Dessutom har ett emulgermedel adderats för att förhindra att de små
bitumendropparna sammansluter sig. Tillsatsen av emulgermedel får också tillföljd att
emulsionen kommer att bära en elektrisk laddning. Ett vått grusslitlager kommer också att
vara elektriskt laddat. Detta betyder att under förutsättning att slitlagret är vått kommer
bitumenemulsionen och stenmaterialet att sammanbindas med hjälp av komplementära
elektriska laddningar.
Enligt tillverkare av produkten ska grusvägen första året dammbindas med 2 kg/m2 BE. Till
dammbindningen de följande två åren ska användas 1 kg/m2. Dock krävs 2 kg/m2 om nytt
grusmaterial behöver påföras. Det fjärde året låter man sedan vägen vila helt.
De aktuella vägarna hade vid motsvarande tidpunkt förra året dammbundits med
magnesiumklorid. Ingen dammbindningsbehandling hade sedan dess blivit utförd.
Drift område Vårgårda hade vid den aktuella dammbindningstidpunkten haft torr väderlek
under ca en veckas tid.
Kostnaden för bitumenemulsionen uppgick till 17 kr/m2. Denna m2 kostnad som dock skulle
ha reducerats om en längre sträcka dammbundits och således en större mängd av produkten
köpts in.

karin oscarsson
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Material
Emulsion
BE 60/65
Inblandning skedde med den mjuka metoden, som innebär att grusslitlagret dammbinds men
grusvägskaraktären bibehålls i det avseende att vägen förblir hyvlingsbar.
2 liter BE/m2 inblandades i slitlagret.

Grusslitlager
Prov för analys av kornstorleksfördelning togs på grusslitlagret. Det anses, vid dammbindning
med BE, fördelaktigt med ett slitlager som innehåller hög halt, minst 14 %, finmaterial. Detta
under förutsättning att mängden BE som används är tillräcklig för att kunna binda allt
finmaterial.

Maskiner och redskap
Följande utrustning användes vid dammbindningen med BE:
• Vattenbil

•

Väghyvel utrustad med strängspridare

•

Lastbil med spridarutrustning för emulsion

karin oscarsson
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•

Vält

Utförande
Vägen stängdes av under vattenspridning, hyvling, BE applicering och inblandning.
Vattning och hyvling av grusslitlagret utfördes om vartannat. Efter vattningen fram och
tillbaka på vägsträckan utfördes hyvling fram och tillbaka samma sträcka. Därefter följde
ytterligare en vattning längs provsträckan. Slitlagret hyvlades sedan ännu en gång. Efter det
att denna procedur upprepats ytterligare en gång samt väghyveln återigen kört över
provsträckan både fram och tillbaka, i syfte att nöta ner grusmaterialet, utfördes en sista
vattning alldeles innan applicering av BE. Totalt passerades alltså provsträckan 5 gånger av
vattenbilen och 6 gånger av väghyvlen.
Bitumenemulsionen spreds med 1 kg/m2. Produkten applicerades i en 3 m bred sträng på det
våta grusslitlagret, varefter hyveln blandade BE-slitlagermassan ända ut i vägkanterna. Denna
första av totalt två spridningar följdes av ännu en vattenspridning innan ytterligare 1 kg/m2
BE applicerades vägbanan. Hyvlingen utfördes återigen direkt efterföljande spridningen av
BE för att dammbindningsmedlet skulle förhindras att stelna innan erforderlig inblandning
kunnat utföras.
Vägbanan vältes sedan. Provsträcka 1 vältes sammanlagt 3 gånger medan provsträcka 2
endast erhöll 2 vältningar eftersom denna sträcka påförts en betydligt mindre mängd vatten
och därför blev fastare och mindre spårig.
Sammanlagt spreds ca 40 m3 vatten på dessa båda sträckor. På provsträcka 1 spreds ca 20-25
m3 vatten medan provsträcka 2 erhöll ca 15-20 m3. Då provsträcka 2 var nästan dubbelt så

karin oscarsson
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lång som provstäcka 1 betyder detta att det på provsträcka 1 fanns en nästan dubbelt så stor
mängd vatten som på provsträcka 2.
Knappt 3 ton BE applicerades på den förta provsträckan; 5 ton på den andra.

Tidsåtgång
Den ungefärliga totala tidsåtgången, dvs. för både provsträcka 1 och 2, uppgick till 6 timmar.
Den totala tidsåtgången delas ungefär lika mellan de båda provsträckorna. Provsträcka 1 var
visserligen inte lika lång som provsträcka 2 men på den förstnämnda påfördes mer vatten.
P.g.a. dess torrare skick, behövde inte heller provsträcka 2 vältas lika många gånger som
provsträcka 1.
Delmomentet med den individuellt största tidsåtgången utgjordes av hyvlingen.

Erfarenheter
Provsträcka 1; Väg 916 som var 620 m lång, där ca 20-25 m3 vatten påfördes, var efter
utförandet aningen klibbig. Däremot uppstod aldrig någon risk för att bitumenemulsionen
skulle fastna på förbipasserande fordon eftersom dammbindningsmedlet hyvlades in i
slitlagret direkt efter appliceringen. Under denna tidsperiod var också vägen avstängd för
annan trafik. Det våtare slitlagret föranledde en spårigare vägbana. Särskilt våt var vägbanan i
början och slutet av vägen tillföljd av att mer vatten påfördes dessa områden eftersom
vattenbilen accelererade respektive bromsade in, i kombination med att en inte lika djup
hyvling kunnat utföras i vägens ändpunkter.
På provsträcka 2; Väg 917 som var ca 1000 m lång och hade påförts ca 15-20 m3 vatten, dvs.
ungefär halva vattenmängden mot provsträcka 1, blandades inte BE med slitlagret lika bra
som för provsträcka 1. Provsträcka 2 var dock mindre spårig och klibbig.
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Bilaga 3 Grusvägsfolder, 2004
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Klass 1 - God
Det ligger inget, eller nästan inget löst grus på
vägen – men längs vägkanterna kan däremot lite
löst grus förekomma. Det rörs inte upp damm då
fordon kör förbi, eller då vinden ligger på.

Klass 2 - Godtagbar
Det ligger lite löst grus på vägen och i små vallar
längs vägkanten. Mindre dammoln uppstår ofta.

Klass 3 - Låg
Det ligger mycket löst grus över hela vägbanan
och i tydliga vallar längs vägkanterna. Stora
dammoln uppstår ofta.

Produktion: Informationsavdelningen Vägverket Region Väst, EK, beställningsnr 88433, maj 2003, Foto: Sture Traneving, Hossein Alzubaidi

Damm

Grusvägen

Jämnhet

Den här broschyren kan ses som en
liten lathund vad gäller bedömning
av grusvägar. Du får en översikt av
Vägverkets bedömning av bra och dåliga
grusvägar.
Känner du att du vill veta mer, är du
naturligtvis välkommen att ta kontakt
med vår kundtjänst på telefonnummer
031-63 50 03 och e-post: vva@vv.se

Klass 1 - God
Vägen har bra lutning, så att regnvatten lätt kan
rinna av. Vägytan är jämn och fast, men en och
annan grop kan förekomma.

Klass 2 - Godtagbar
Huvuddelen av vägen har en bra lutning. Vägytan
är till största delen jämn och fast, men på sina
ställen kan gropar och ojämnheter förekomma.

Klass 3 - Låg
Vägen har ojämnheter eller en så dålig lutning
att regnvatten samlas på vägbanan. Stora delar av
vägen är full av gropar och gupp.

Bilaga 4 Grusvägar i Vårgårda driftområde, Markör AB, sep-2003
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Summering
I rapporten redovisas resultaten från en undersökning genomförd under september månad 2003. Undersökningen som gjorts av Markör AB på uppdrag av Vägverket Region Väst gäller hur boende och
yrkestrafikanter ser på ett antal grusvägar i Vårgårda driftsområde.
De viktigaste resultaten är följande
•

De boende visar ett stort missnöje med standard och underhåll av de aktuella grusvägarna.

•

Vägarna är dammiga och gropiga, och det förekommer problem med rullgrus vid vägkanterna. Väginformation och information om plogning fungerar, och en dryg tredjedel är
också nöjda med plogningen.

•

Vägarna uppfattas som dåliga vid bilkörning, cykling och när man åker med som passagerare i bil. Däremot är relativt många nöjda med vägen som gångstråk.

•

Vägarna har inte blivit vare sig bättre eller sämre på fem eller ett års sikt menar fyra av tio
intervjuade. Omkring en tredjedel ser en förbättring.

•

Viktigast att åtgärda i framtiden, under förutsättning att vägen inte ska asfalteras, är att
grusning, skrapning och fyllning av hål och gropar sker.
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Om undersökningen
Vägverket Region Väst är geografiskt uppdelat i driftområden. I sin strävan mot nöjda kunder genomförs det, ofta knutet till ett specifikt driftområde, kundmätningar/marknadsundersökningar som ska
utgöra ett underlag i förbättringsarbetet. Mätningarna genomförs ofta kontinuerligt enligt strategin mätning-> åtgärd-> ny mätning för att följa upp och ständigt kunna ha aktuella aktivitetsplaner för varje
driftsområde.
Denna rapport beskriver resultaten från en sådan undersökning genomförd i Vårgårda driftsområde.
Det är den första mätningen som genomförts och ska alltså ses som en noll-mätning – med denna
som utgångspunkt kan man ställa upp mål för förbättringsarbete, och sedan följs undersökningen upp
med en ny mätning för att se om kunderna, i det här fallet boende vid ett antal vägar, blivit nöjdare.
Genom att fråga både allmänheten och ett antal yrkeschaufförer får Vägverket Region Väst ett underlag för förbättringar att utgå ifrån i planeringsarbetet. Det finns i dagsläget inga intentioner för att gå
från grusvägar till någon annan lösning, utan man vill inom den befintliga vägutformningen hitta möjligheter till att göra trafikanterna så nöjda som möjligt.

Om målgruppen
De vägar som undersökts är väg 1791, 1843, 1912, 1913, 1914, 1916 och 1932. Totalt innebär detta
en sträcka på 4,5 mil grusväg. Urvalet i undersökningen består dels av privatpersoner boende längs
de aktuella vägarna och dels ca 10-15 yrkeschaufförer som kör för exempelvis posten och hemtjänsten.
Urvalet har tagits fram med hjälp av Lantmäteriet och bestod av fastigheter belägna inom en radie av
500 meter från respektive väg. Markör har sedan telefonnummersatt de aktuella hushållen. Totalt
fanns 298 telefonnummer att tillgå. Intervju har genomförts med någon boende i hushållet. 188 intervjuer geomfördes med privatpersoner. Förutom dessa genomfördes även intervjuer med yrkestrafikanter som kör buss, taxi och post i området samt ett antal åkare och näringsidkare, totalt 9 genomförda
av 12 möjliga. Totalt gjordes 589 samtalsförsök för att genomföra de 199 intervjuerna. I tabell 1 nedan
beskrivs bortfall.
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Tabell 1: Bortfallredovisning

Urval
298+12=310
Genomförda intervjuer

197

Vägrar delta

15

Ej målgrupp

82

Fel telefonnummer

2

Ej anträffade under fältarbetsperioden

13

Annan bortfallsorsak

1

Datainsamlingen har gjorts via telefonintervjuer under perioden 3-19 september. Varje intervjuperson
har sökts minst vid 4 olika tillfällen under fältarbetsperioden.
Respondenterna fördelade sig enligt följande när det gäller kön och ålder:
Tabell 2: Respondenternas bakgrund

Antal

Procent

Man

88

47

Kvinna

100

53

Upp till 25 år

8

4

26 till 45 år

78

42

46 till 65 år

70

37

66 år eller äldre

32

17

Kön

Ålder
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I tabell 3 beskrivs de intervjuades fördelning på de aktuella vägarna:
Tabell 3: Vägarna

Vägnummer

Antal

Procent

1791

61

32

1843

41

22

1912

16

9

1913

13

7

1914

29

15

1916

23

12

1932

5

3

Rapportens disposition
Resultaten presenteras under rubriker som sammanfattar svaren i undersökningen. Rapporten inleds
med en summering av resultaten och avslutas med en slutdiskussion. Öppna svar sammanfattas i
anslutning till respektive fråga och återfinns även i bilaga 3. I bilaga 1 och 2 finns frågeformulären till
boende och yrkestrafikanter.
De frågor där de intervjuade haft möjlighet att betygsätta vägens olika egenskaper presenteras i huvudsak med angivande av andelen nöjda, dvs den andel som gett betyg 4 eller 5. Dessa svarsgrupper
slås samman och ger ett indexvärde/nyckeltal för andelen nöjda kunder. I dessa beräkningar ingår inte
de som svarat att de inte vet/saknar uppfattning i frågan.
Yrkestrafikanternas uppfattningar kommenteras i anslutning till aktuell fråga, liksom skillnader i uppfattningar mellan kvinnor och män.
Till rapporten hör en tabellbilaga. Samtliga frågor som ingått i undersökningen finns fördelade på kön,
ålder och vägnummer i två tabeller. Den ena tabellen redovisar alla svar, medan den andra redovisar
svaren på betygsfrågorna med fördelning på låga, godkända och höga betyg. Det är viktigt att notera
att nedbrytningarna på väg bör ses som indikationer på att uppfattningarna kan skilja sig åt mellan
vägarna eftersom grupperna är små. En separat tabellbilaga med data från yrkestrafikanterna hör
också till rapporten.
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Inledning
I trafikantenkäter har framkommit att endast ca 15 % av trafikanterna är nöjda med grusvägsstandarden.1 Den nu genomförda undersökningen pekar mot liknande resultat. Många trafikanter ser som
önskvärt att grusvägar i allmänhet asfalteras, en inriktning som även Vägverket har under vissa förutsättningar (trafiken ska överstiga 250 fordon/dygn, eller 125 fordon/dygn om vägen har randbebyggelse)2. För de nu undersökta grusvägarna är asfaltering inte aktuellt.
Vägverket har under sommaren 2003 delat ut en broschyr, ”Grusvägen”, till hushåll längs vägarna. I
broschyren beskrivs hur Vägverket bedömer grusvägar. Det finns tre klasser, där klass 1 är God, klass
2 Godtagbar och klass 3 är Låg. Bedömningen görs på jämnhet och dammighet, och hur vägen ska
vara beskaffad för att ingå i de olika klasserna beskrivs i broschyren.

1

Vägverkets årsredovisning 2002, sid 18.

2

Samma, sid 18
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Resultat
I de tre följande diagrammen beskrivs svaren fördelade på samtliga svarsalternativ. Diagrammen är
kompletterade med en sammanräkning av andelen höga betyg, 4+5, som kan ses som nyckeltal över
kundernas nöjdhet i rutan längst ner till vänster. Detta nyckeltal baseras på dem som haft en uppfattning, dvs angett nöjdhet mellan 1 och 5.

Det finns ett stort missnöje med standard och underhåll!
De intervjuade fick allra först betygsätta standarden i sin helhet på den grusväg de har närmast sitt
hem och därefter på grusvägarna som finns i närheten. I diagram 1-2 visas resultaten.

Diagram 1.

Vilket betyg sätter du på vägstandarden i sin helhet på den väg som finns
närmast ditt hem, som grusväg betraktat?
Bastal: 188. (Fråga 2)

100

% 50
36

33

27

4
0
Mycket dålig

2

3

4

1
Kan ej/vill ej svara

Index: 4
(Andel 4+5 beräknat endast på dem som gett ett betyg)
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Diagram 2.
Vilket betyg sätter du på vägstandarden i sin helhet på de grusvägar som
finns för övrigt i området (inom en mil)?
Bastal: 188. (Fråga 3)

100

% 50

38
29
17
8

7

1

0
Mycket dålig

2

3

4

Mycket bra

Kan ej/vill ej
svara

Index: 10
(Andel 4+5 beräknat endast på dem som gett ett betyg)

Av diagrammen framgår att nöjdheten är mycket låg. Endast fyra procent av de intervjuade anser att
standarden på grusvägen närmast hemmet är bra, och tio procent gör bedömningen att grusvägarna i
närområdet har en bra standard. Omkring en tredjedel sätter betyg 3 på grusvägen närmast hemmet,
dvs betraktar den som godkänd, medan fyra av tio godtar vägarna i närområdet.
Därefter betygsattes underhållet i sin helhet på grusvägen närmast hemmet.
Diagram 3.
Vilket betyg sätter du på underhållet av den grusväg som finns närmast
ditt hem?
Bastal: 188. (Fråga 4)

100

% 50

42
28
20
8
1

1

Mycket bra

Kan ej/vill ej
svara

0
Mycket dålig

2

3

4

Index: 9
(Andel 4+5 beräknat endast på dem som gett ett betyg)
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När det gäller underhållet av ”hemma”-vägen ger nio procent bra betyg, och 28 % ser underhållet som
godkänt.
Kvinnor är mer negativa till vägstandarden på den väg som är närmast hemmet än män.
Yrkestrafikanterna fick besvara liknande frågor: Betyg på vägstandarden i sin helhet på vägarna i området och betyg på underhållet av grusvägarna. Ingen av de intervjuade satte betyg 4 eller 5 på standarden, och endast 1 person gav ett högt betyg för underhållet.
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Vägen är bra att gå på, men…
De intervjuade fick besvara några frågor som gällde hur det är att färdas på vägen som bilförare, bilpassagerare, fotgängare och cyklist samt kollektivtrafikresenär. Den sistnämnda gruppen är liten –
endast 40 personer har kunnat ta ställning till denna fråga. Nedan redovisas respondenternas svar
utifrån begreppet ”nöjd kund”, dvs de som gett betyg 4 eller 5 på frågan. Andelen nöjda kunder är
beräknade på dem som gett ett betyg på frågan.

Diagram 4.
Vilket betyg får grusvägen närmast ditt hem… Andel 4+5
(Fråga 5-9)

54

när det gäller att gå?

13

när det gäller att cykla?

när det gäller att åka med
kollektivtrafik?

8

när det gäller att åka med i bil?

7

när det gäller att köra bil?

7

OBS! Endast 40 personer har
besvarat frågan!

0

50

100

%

Hälften av de svarande menar att vägen är bra att gå på, men för övriga sätt att transportera sig sätts
låga betyg. Inte ens tio procent ger vägen godkänt när det gäller att köra eller åka bil, och cykling får
bra betyg av endast 13 procent. Majoriteten är missnöjd.
Kvinnorna har en mer negativ uppfattning om hur det är att ta sig fram med olika transportsätt på vägen med undantag för kollektivtrafikresor.
Yrkestrafikanterna har också en negativ inställning till hur det är att köra bil på grusvägarna i området.
Ingen har gett något högt betyg, fyra personer ger betyg 3 och fem personer ger betyg 1 eller 2.
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Dammigt och gropigt, men ganska bra skyltning och information
De intervjuade fick också ge betyg på hur vägen fungerar när det gäller plogning, rullgrus, dammighet
och gropighet samt information (både skyltning på vägen och information vid plogning, vägarbeten
etc).

Diagram 5.
Hur fungerar vägen närmast ditt hem när det gäller… Andel 4+5
(Fråga 11-16)

63

Väginformation

44

Annan information

36

Plogning vintertid

14

Rullgrus

11

Dammighet

3

Gropighet

0

50

100

%

Mest nöjd är man med informationen på vägen, där två av tre sätter betyg 4 eller 5. Fyra av tio tycker
att informationen i samband med plogning eller vägarbeten fungerar bra, och en tredjedel är nöjd med
plogningen. Däremot framgår det att missnöjet med rullgruset är stort: få säger sig vara nöjda. Ännu
färre tycker att vägen fungerar bra när det gäller dammighet, eller gropar.
Kvinnorna är mer negativa till vägens förhållanden när det gäller gropighet och plogning. Männen har
en mer positiv attityd till plogning, rullgrus, väginformation och information i samband med plogning
och vägarbeten.
Även yrkestrafikanterna tycker att väginformationen fungerar bäst – fyra av intervjuade sätter betyg 4.
Tre yrkestrafikanter ger rullgrussituationen betyg 4 och två ger betyg 4 till informationen vid plogning
etc. En av de intervjuade sätter betyg 4 för plogning och en ger betyg 4 för dammigheten.
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Fyra av tio tycker att vägen är som den har varit de senaste fem åren
Har vägen blivit bättre eller sämre sett på ett års respektive fem års sikt?
Diagram 6.
Anser du att grusvägen närmast ditt hem har blivit bättre eller sämre i sin
helhet under det senaste året?
Bastal: 188. (Fråga 10)

100

% 50

39
29
19
9

3

1

Mycket bättre

Vet ej/har ingen
uppfattning

0
Mycket sämre

Något sämre

Varken sämre
eller bättre

Något bättre

Diagram 7.
Om du jämför hur grusvägarna i ditt område i allmänhet är idag jämfört
med för fem år sedan, är de då sämre eller bättre?
Bastal: 188. (Fråga 20)

100

% 50

40
31
18

11

0
Sämre

Bättre

Vare sig sämre eller bättre

Vet ej/har ingen
uppfattning

En dryg fjärdedel tycker att vägen blivit sämre och en tredjedel att den blivit bättre. Fyra av tio ser
ingen förändring. Ungefär samma uppfattning har de intervjuade om de ser fem år tillbaks – 18 %
tycker att den är sämre, 31 % att den är bättre och fyra av tio att det inte skett någon förändring vare
sig till det bättre eller det sämre.
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Män tycker i högre utsträckning än kvinnor att vägen blivit bättre, både på ett års och fem års sikt.
Tre av yrkestrafikanterna tycker att vägen har blivit bättre i sin helhet under det senaste året och även
jämfört med för fem år sedan.
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Vägarna är vare sig bättre eller sämre skötta än tidigare!
Finns det något som de boende tycker har blivit bättre skött än tidigare? Ja, en fjärdedel menar att
gropar och håligheter blivit åtgärdade bättre än tidigare, och plogningen är förbättrad enligt sju procent
av de svarande.

Diagram 8.
Vad har blivit bättre skött? Flera svar har lämnats.
Bastal: 188. (Fråga 23)

53

Inget

24

Ojämnheter/håligheter/gropar

15

Annat

7

Plogning

2

Dammighet

1

Väginformation
Information om plogning och
vägarbeten

1

0

50

100

%

Under rubriken Annat finns andra faktorer som har förbättrats enligt de svarande. Nedan beskrivs
detta fördelat på vägsträcka i sammanfattning. En fullständig förteckning finns i bilaga 3, Öppna svar.
Väg 1791:

Grusning och skrapning av vägen har blivit bättre och dikeskanterna rensats.

Väg 1843:

Vägrenarna är förbättrade med avseende på klippning.

Väg 1912:

Dikena är rensade och kantskärningen har förbättrats.

Väg 1913:

Dikningen är förbättrad.

Väg 1914:

Kanterna har skrapats och dikningen blivit bättre.

Väg 1916:

Dikena är rensade.

Väg 1932:

Kanterna är klippta på sommaren.

Majoriteten, 53 %, menar dock att inget blivit bättre.
En större andel kvinnor än män tycker att hanteringen av gropar och håligheter i vägen blivit bättre.
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Tre yrkestrafikanter ger egna exempel på bra skötsel: Grusningen, bärigheten och kontakten med
vägmästarna. Fyra menar att inget blivit bättre skött.

Gropigheten uppfattas också som något som blivit sämre, vilket framgår av diagram 9. Det vanligaste
svaret är att inget har försämrats.

Diagram 9.
Vad har blivit sämre skött?
Bastal: 188. (Fråga 24)

47

Inget

38

Ojämnheter/håligheter/gropar
Plogning

9

Annat

9

Rullgrus

5

Dammighet

5
1

Väginformation
Information om plogning och
vägarbeten

1

0

50

100

%

Under rubriken Annat finns andra faktorer som har försämrats enligt de svarande. Nedan beskrivs
detta fördelat på vägsträcka i sammanfattning. En fullständig förteckning finns i bilaga 3, Öppna svar.
Väg 1791:

Grusningen sämre.

Väg 1843:

Vägen tycks ha blivit smalare, vägen lutar och det är för mycket tunga fordon.

Väg 1912:

Sandningen och saltningen är för dålig.

Väg 1913:

Inga svar från boende vid denna väg.

Väg 1914:

Vägen har blivit smalare och känns rundare.

Väg 1916:

Bärigheten är sämre och vägen hyvlas för lite.

Väg 1932:

Kanterna är klippta på sommaren.

Kommentarer från yrkestrafikanterna är att underhållet allmänt har blivit sämre och att det tas för
mycket av vägen när den släntas, vilket gör att den blir för smal, vilket i sin tur är farligt.
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Vad måste åtgärdas?
I en helt öppen fråga ombads de intervjuade beskriva vad som var absolut viktigast att åtgärda på
grusvägen närmast hemmet. Även här skiljer sig svaren något åt beroende på vilken väg man bor vid.
Nedan beskrivs svaren i sammanfattning fördelat på respektive väg, men samtliga svar finns i bilaga
3.
Väg 1791:

Många vill att vägen ska asfalteras naturligtvis, men annars är det framför allt gropar
och håligheter man vill ha åtgärdat. Mera grus och bättre skrapning nämns, och några
påpekar att vägen borde breddas och rätas ut.

Väg 1843:

Här vill de boende få bort groparna och att oljegrus ska läggas på. Tätare hyvling/
skrapning är också ett önskemål. Snöpinnarna sitter för långt ut.

Väg 1912:

De boende vid denna väg kommer med flera olika åtgärdsförslag: vägen bör breddas,
gropar måste åtgärdas och stenar ska bort i slänterna. Vägen måste också bli farbar
med lastbil året om, och någon påpekar att framkomligheten på vintern är dålig.

Väg 1913:

Oljegrus och en förbättrad snöröjning är starka önskemål. Andra synpunkter är att
vägen bör breddas och sikten i kurvorna förbättras.

Väg 1914:

Vägen måste dräneras och stabiliseras och gärna förses med oljegrus. Skrapning och
grusning bör ske oftare än idag och groparna ska bort.

Väg 1916:

Här tycker de boende att vägen bör breddas och att det måste till en annan beläggning än den nuvarande. Även mötesplatser nämns som en viktig punkt att förbättra.
Vägen är dåligt dränerad och underbyggd menar några av de intervjuade.

Väg 1932:

Rullgruset måste bort och groparna fyllas igen. Ett nytt bärlager behövs.

Önskemålen från yrkestrafikanterna är följande:
•

Grusningen.

•

Att de görs i ordning, underhålles.

•

Att få jämnare vägar.

•

Ett bra underlag.

•

Att det finns riktigt väggrus att skrapa i. Idag kommer det upp för grovt grus.

•

Att de grusar ordentligt.

•

Bra vägyta, att det finns grus.

•

Skrapning.

•

Att de behåller bredden av vägen. Plogningen.
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Tre av tio har tagit del av broschyren Grusvägen
Broschyren Grusvägen har distribuerats i området, och omkring tre av tio säger sig ha tagit del av den.
Två av tio nämnde broschyren spontant som svar på frågan i diagram 10. Två yrkestrafikanter säger
sig ha sett broschyren.

Diagram 10.
Har du tagit del av något informationsmaterial om grusvägar i ditt område?
Bastal: 188. (Fråga 21-22)

100

20 % (38 personer) nämnde
broschyren spontant.

64

% 50
29

5

1
0
Tidningen Sommarvägen

Broschyren Grusvägar

Annat

Nej

Diagram 11.
Har du tagit kontakt med Vägverket eller någon entreprenör med anledning
av grusvägarna i ditt område?
Bastal: 188. (Fråga 23)

100

Det var lätt att få kontakt med rätt person,
menar 53 % (19 personer) av de som
tagit kontakt, och bemötande var bra
säger 70 % (25 personer).
(Fråga 24 och 25).

81

% 50

14
5
0
Ja, Vägverket

Ja, någon entreprenör

Nej

Knappt en femtedel (36 personer) har tagit kontakt med Vägverket eller någon entreprenör med anledning av grusvägarna i området. (Diagram 11). Av de 36 som haft kontakt anser 16 personer att
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deras synpunkter tagits tillvara (44 %), medan 18 personer anser att så inte skedde (50 %). (Fråga
26).
Bland yrkestrafikanter förekommer kontakter, såväl med Vägverket som med entreprenörer. Två uppger att de kontaktat Vägverket och fyra har haft kontakter med entreprenörer.

Övriga kommentarer
Yrkestrafikanter
•

Använder Vv:s hemsida varje dag under tiden när det är tjällossning för att titta hur bärigheten
på vägarna är. Den stämmer dock inte alltid, de behöver uppdateras regelbundet. Vi kör ut
våra bilar och när vi kommer till platser vi kollat upp så finns det skyltar där om att vägarna är
dåliga fast hemsidan inte visat det.

•

Vägarna är fruktansvärda. Vi betalar så mycket pengar i vägskatt och ändå kan de inte göra
något. De är fruktansvärda.
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Slutdiskussion
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de boende inte är nöjda med grusvägarna i området när det
gäller standard och underhåll. Särskilt missnöjd är man med vägarnas dammighet, rullgrus och gropighet. Vägarna sköts vare sig bättre eller sämre än förr, menar fyra av tio, men en tredjedel har uppfattningen att det ändå blivit förbättringar. För framtiden är det viktigt att skrapa vägen ofta, förse den
med grus, helst oljegrus och se till att gropar och håligheter försvinner.
Om vi rangordnar de enskilda faktorerna där de boende är mest nöjda, blir resultatet som i tabell 5
nedan.

Tabell 5: De fem bästa resultaten – inom dessa områden är kunderna mest nöjda!

Andel nöjda
Väginformation, t ex skyltning

63

Grusväg som gångstråk

53

Information i samband med plogning och vägbygge

44

Plogning vintertid

36

Rullgrus

14

Ser man i stället närmare på var det största missnöjet finns, dvs där de högsta andelarna som avgett
låga betyg, betyg 1 eller 2, ser det ut som i tabell 6.

Tabell 6: De fem sämsta resultaten – inom dessa områden är kunderna mest missnöjda!

Andel
missnöjda
Gropar, håligheter

81

Kollektivtrafik

65

Bilkörning på grusvägen

65

Underhåll

63

Dammighet

63
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I tabell 7, slutligen visas de fem faktorer med högst andel 3:or, dvs där man kan anta att kunderna
ändå ger ett godkänt betyg, även om de inte är beredda att sträcka sig till att vara helt nöjda!

Tabell 7: Fem bästa godkäntresultaten

Andel
betyg 3
Vägstandard grusvägar i närområdet (helhet)

46

Plogning

36

Vägstandard väg närmast hemmet (helhet)

33

Åka med i bil

33

Rullgrus

32

Inledningsvis i rapporten nämndes att ca 15 % sade sig vara nöjda med grusvägarna i de trafikantundersökningar som regelbundet görs. Vid en beräkning av samtliga betygsfrågor, med undantag för
bemötande och tillgänglighet i denna undersökning kan man konstatera att totalt är andelen nöjda
kunder 20 %, vilket alltså är ett något bättre resultat jämfört med riksnivå.
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Bilaga 1: Frågeformulär boende
Frågeformulär grusvägar i Vårgårda 2003. Boende
Hej, jag heter NN och ringer från Markör. På uppdrag av Vägverket Region Väst genomför vi just nu en undersökning om underhållet på grusvägar. Syftet med undersökningen är att få ett underlag för att kunna göra vägförbättringar. Jag söker den person i hushållet som är 18 år eller äldre och som senast fyllde år. Har du möjlighet att
svara på några frågor? Intervjun tar ca 5-10 minuter. Självklart är du helt anonym, och dina svar kommer inte på
något sätt att kunna kopplas till dig specifikt.
Till intervjuaren: Om IP inte har möjlighet nu, be att få återkomma och notera lämplig tid.
Om IP undrar över varifrån vi har fått IPs telnr: Urvalet har gjorts via fastighetsregistret och sedan telefonnummersatts via Telia.
Om IP ställer upp: Jag vill säga igen att du är helt anonym och att dina svar inte kommer att kunna spåras till dig
personligen.
Markera i rutan nedan vilken grupp IP tillhör. Om IPs fastighet gränsar till flera vägar, fråga vilken väg utfarten
från fastigheten går till.

1. Markera vilken väg IP ”hör till”.
Vägnummer
1

1791

2

1843

3

1912

4

1913

5

1914

5

1916

9

1932

Det är alltså väg xxxx som är den grusväg som ligger närmast din fastighet bortsett från din egen uppfartsväg. Stämmer det? Jag börjar med att fråga hur du ser på denna grusväg och vill att du sätter ett
betyg där 1 står för Mycket dålig och 5 står för Mycket bra.
2. Vilket betyg sätter du på vägstandarden i sin helhet på den väg som finns närmast ditt hem, som grusväg betraktat?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 99

Kan/vill ej svara

3. Vilket betyg sätter du på vägstandarden i sin helhet på de grusvägar som finns för övrigt i området
(inom en mil)?
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Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 99

Kan/vill ej svara

4. Vilket betyg sätter du på underhållet av den grusväg som finns närmast ditt hem?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 99

Kan/vill ej svara

Nu skulle jag vilja att du gör en bedömning av hur vägen fungerar när du eller någon i din familj tar sig
fram med olika färdsätt. 1 står fortfarande för Mycket dålig och 5 för Mycket bra.
5. Vilket betyg får grusvägen närmast ditt hem när det gäller att köra bil?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 98

Kör aldrig bil 99

Har ingen uppfattning

6. Vilket betyg får grusvägen närmast ditt hem när det gäller att åka med i bil?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 98

Åker aldrig med i bil 99

Har ingen uppfattning

7. Vilket betyg får grusvägen närmast ditt hem när det gäller att åka med kollektivtrafik?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 98

Åker aldrig med kollektivtrafik 99

Har ingen uppfatt-

ning
8. Vilket betyg får grusvägen närmast ditt hem när det gäller att cykla?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 98

Cyklar aldrig 99

Har ingen uppfattning

9. Vilket betyg får grusvägen närmast ditt hem när det gäller att gå?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 98

Går aldrig 99

Har ingen uppfattning

10. Anser du att grusvägen närmast ditt hem har blivit bättre eller sämre i sin helhet under det senaste
året?
1

Mycket sämre

2

Något sämre

3

Vare sig sämre eller bättre

4

Något bättre

5

Mycket bättre

9

Vet ej/har ingen uppfattning

11. En grusväg kan bli mer eller mindre dammig. Om du tänker på den här grusvägen närmast ditt hem,
vilket betyg sätter du på den när det gäller dammighet?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 99

Kan/vill ej svara

12. En grusväg kan ha mer eller mindre ojämnheter/håligheter och gropar. Om du tänker på den här grusvägen närmast ditt hem, vilket betyg sätter du på den när det gäller ojämnhet/hålighet/gropighet?
Mycket dålig 1
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13. Om du tänker på hur grusvägen närmast ditt hem fungerar när det gäller plogning vintertid, vilket
betyg sätter du på den?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 99

Kan/vill ej svara

14. En grusväg kan ha mer eller mindre rullgrus längs vägrenen, som kan medföra risk. Vilket betyg sätter
du på den grusväg som ligger närmast ditt hem när det gäller sådant rullgrus?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 99

Kan/vill ej svara

15. Om du tänker på hur grusvägen närmast ditt hem fungerar när det gäller väginformation, t ex skyltning, vilket betyg sätter du på den?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 99

Kan/vill ej svara

16. Om du tänker på tillgången till information i samband med plogning, vägarbeten etc när det gäller
grusvägen närmast ditt hem, vilket betyg sätter du då?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 99

Kan/vill ej svara

17. Vilka faktorer tycker du har blivit bättre skötta under det senaste året när det gäller grusvägen närmast ditt hem? (Spontana svar, flera svar kan lämnas).
1

Dammighet

1

Ojämnheter/håligheter/gropar

1

Plogning

1

Rullgrus

1

Väginformation

1

Information om plogning och vägarbeten

1

Inget

1

Annat_____________________________________________________________________________

18. Vilka faktorer tycker du har blivit sämre skötta under det senaste året när det gäller grusvägen närmast ditt hem? (Spontana svar, flera svar kan lämnas).
1

Dammighet

1

Ojämnheter/håligheter/gropar

1

Plogning

1

Rullgrus

1

Väginformation

1

Information om plogning och vägarbeten

1

Inget

1

Annat_______________________________________________________________________________

19. Vad är enligt din uppfattning viktigast att åtgärda när det gäller grusvägen närmast ditt hem?
__________________________________________________________________________________________
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20. Om du jämför hur grusvägarna i ditt område i allmänhet är idag jämfört med för fem år sedan, är de
då…
1

sämre

2

bättre

3

vare sig sämre eller bättre

9

Vet ej/har ingen uppfattning

21. Har du tagit del av något informationsmaterial om grusvägar i ditt område?
1

Ja, nämligen tidningen Sommarvägen

2

Ja, nämligen broschyren Grusvägar Æ gå till fråga 22

3

Nej

4

Annat____________________________

9

Vet ej/har ingen uppfattning

22. Vägverket skickade kring midsommar ut en trycksak om Vägverkets bedömning av grusvägar. Har du
sett den?
1

Ja

2

Nej

9

Vet ej/har ingen uppfattning

23. Har du tagit kontakt med Vägverket eller någon entreprenör med anledning av grusvägarna i ditt område?
1

Ja, Vägverket

2

Ja, någon entreprenör

3

Nej Æ gå till fråga 26

9

Vet ej/har ingen uppfattning Æ gå till fråga 26

24. Var det lätt eller svårt att få kontakt med rätt person? 1 är Mycket svårt, 5 är Mycket lätt.
Mycket svårt 1

2

3

4

5

Mycket lätt 99

Kan/vill ej svara

25. Blev du bra eller dåligt bemött när du framförde ditt ärende? 1 är Mycket dåligt, 5 är Mycket bra.
Mycket dåligt 1

2

3

4

5

Mycket bra 99

Kan/vill ej svara

26. Upplever du att dina synpunkter togs tillvara och/eller åtgärdats?
1

Ja, absolut

2

Ja, i stort sett

3

Nej, i stort sett inte

4

Nej, inte alls

9

Vet ej/har ingen uppfattning
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Då har jag bara en fråga om dig själv kvar.
27. Hur gammal är du?
1

upp till 25 år

2

26 till 45 år

28 Till intervjuaren: Notera IPs kön

3

46 till 65 år

1 ( ) Man

4

66 eller äldre

9

Vill ej svara

2 ( ) Kvinna

Då var mina frågor slut! Tack för din medverkan!
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Bilaga 2: Frågeformulär yrkestrafikanter
Frågeformulär grusvägar i Vårgårda 2003. Yrkestrafik
Hej, jag heter NN och ringer från Markör. På uppdrag av Vägverket Region Väst genomför vi just nu en undersökning om underhållet på grusvägar. Syftet med undersökningen är att få ett underlag för att kunna göra vägförbättringar. Vi frågar dels de boende vid vägarna men också yrkestrafikanter, och det är därför du är utvald. Har du
möjlighet att svara på några frågor? Intervjun tar ca 5-10 minuter. Självklart är du helt anonym, och dina svar
kommer inte på något sätt att kunna kopplas till dig specifikt.
Till intervjuaren: Om IP inte har möjlighet nu, be att få återkomma och notera lämplig tid.
Om IP ställer upp: Jag vill säga igen att du är helt anonym och att dina svar inte kommer att kunna spåras till dig
personligen.

Det är sju vägar i trakterna av Vårgårda och Herrljunga det gäller, nämligen 1791, 1843, 1912, 1913, 1914,
1916, 1932. Allihop är grusvägar. Jag vill att du när du svarar på frågorna gör en helhetsbedömning. Jag
börjar med att fråga hur du ser på dessa grusvägar och vill att du sätter ett betyg där 1 står för Mycket
dålig och 5 står för Mycket bra.
Till intervjuaren: Vägarna finns utanför Vårgårda (väster), Herrljunga (sydväst), Annelund (väster) och Borgstena
(nordost). Se karta.
1. Vilket betyg sätter du på vägstandarden i sin helhet på dessa grusvägar som finns i området?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 99

Kan/vill ej svara

2. Vilket betyg sätter du på underhållet av grusvägarna?
Mycket dålig 1
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Nu skulle jag vilja att du gör en bedömning av hur vägen fungerar när du kör på vägarna. 1 står fortfarande för Mycket dålig och 5 för Mycket bra.
3. Vilket betyg får grusvägarna när det gäller att köra bil?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 98

Kör aldrig bil 99

Har ingen uppfattning

4. Anser du att dessa grusvägar har blivit bättre eller sämre i sin helhet under det senaste året?
1

Mycket sämre

2

Något sämre

3

Vare sig sämre eller bättre

4

Något bättre

5

Mycket bättre

9

Vet ej/har ingen uppfattning

5. En grusväg kan bli mer eller mindre dammig. Om du tänker på dessa grusvägar, vilket betyg sätter du
på dem när det gäller dammighet?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 99

Kan/vill ej svara

6. En grusväg kan ha mer eller mindre ojämnheter/håligheter och gropar. Om du tänker på dessa grusvägar, vilket betyg sätter du på dem när det gäller ojämnhet/hålighet/gropighet?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 99

Kan/vill ej svara

7. Om du tänker på dessa grusvägar, när det gäller plogning vintertid, vilket betyg sätter du på dem?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 99

Kan/vill ej svara

8. En grusväg kan ha mer eller mindre rullgrus längs vägrenen, som kan medföra risk. Vilket betyg sätter
du på dessa grusvägar när det gäller sådant rullgrus?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 99

Kan/vill ej svara

9. Om du tänker på dessa grusvägar när det gäller väginformation, t ex skyltning, vilket betyg sätter du på
dem?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 99

Kan/vill ej svara

10. Om du tänker på tillgången till information i samband med plogning, vägarbeten etc när det gäller
grusvägarna, vilket betyg sätter du då?
Mycket dålig 1
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11. Vilka faktorer tycker du har blivit bättre skötta under det senaste året när det gäller dessa grusvägar?
(Spontana svar, flera svar kan lämnas).
1

Dammighet

1

Ojämnheter/håligheter/gropar

1

Plogning

1

Rullgrus

1

Väginformation

1

Information om plogning och vägarbeten

1

Inget

1

Annat_____________________________________________________________________________

12. Vilka faktorer tycker du har blivit sämre skötta under det senaste året när det gäller grusvägarna?
(Spontana svar, flera svar kan lämnas).
1

Dammighet

1

Ojämnheter/håligheter/gropar

1

Plogning

1

Rullgrus

1

Väginformation

1

Information om plogning och vägarbeten

1

Inget

1

Annat_______________________________________________________________________________

13. Vad är enligt din uppfattning viktigast att åtgärda när det gäller grusvägarna?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
14. Om du jämför hur grusvägarna i allmänhet är idag jämfört med för fem år sedan, är de då…
1

sämre

2

bättre

3

vare sig sämre eller bättre

9

Vet ej/har ingen uppfattning

15. Har du tagit del av något informationsmaterial om grusvägarna i området?
1

Ja, nämligen tidningen Sommarvägen

2

Ja, nämligen broschyren Grusvägar Æ gå till fråga 17

3

Nej

4

Annat____________________________

9

Vet ej/har ingen uppfattning
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16. Vägverket skickade kring midsommar ut en trycksak om Vägverkets bedömning av grusvägar. Har du
sett den?
1

Ja

2

Nej

9

Vet ej/har ingen uppfattning

17. Har du tagit kontakt med Vägverket eller någon entreprenör med anledning av grusvägarna i området?
1

Ja, Vägverket

2

Ja, någon entreprenör

3

Nej Æ gå till fråga 21

9

Vet ej/har ingen uppfattning Æ gå till fråga 21

18. Var det lätt eller svårt att få kontakt med rätt person? 1 är Mycket svårt, 5 är Mycket lätt.
Mycket svårt 1

2

3

4

5

Mycket lätt 99

Kan/vill ej svara

19. Blev du bra eller dåligt bemött när du framförde ditt ärende? 1 är Mycket dåligt, 5 är Mycket bra.
Mycket dåligt 1

2

3

4

5

Mycket bra 99

Kan/vill ej svara

20. Upplever du att dina synpunkter togs tillvara och/eller åtgärdats?
1

Ja, absolut

2

Ja, i stort sett

3

Nej, i stort sett inte

4

Nej, inte alls

9

Vet ej/har ingen uppfattning

Då har jag bara en fråga om dig själv kvar.
21. Vilken typ av fordon kör du?
1

Personbil

2

Lastbil

3

Buss

4

Annat__________________________________

9

Vill ej svara

Då var mina frågor slut! Tack för din medverkan!
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Bilaga 3: Öppna svar
Svaren är sorterade efter väg och fråga.
Väg 1791 Öppna svar
Fråga 17f Annat: Vad har blivit bättre skött?
Grusat lite mer har de gjort.
Den har fått mer grus.
Skrapning.
Skrapar oftare än förut.
Breddningen.
Dom har saltat mot dammet.
Skrapning.
Bättre dikning.
De har rensat dikena.
Lite mer skrapad.
Dikeskanterna är rensade.
Fråga 18f Annat: Vad har blivit sämre skött?
Lerigt under tjällossning.
Blankis, inget grus.
Ytskiktet.
Inget nytt grus.
Dikesrenarna är inte så bra klippta.
Fråga 19: Vad är enligt din uppfattning viktigast att åtgärda när det gäller grusvägen närmast ditt hem?
Groparna.
Groparna.
Asfaltera. Skrapa oftare.
Asfaltera.
Groparna och tjällossningen.
Asfaltering.
Groparna ska tas bort mycket fortare.
Groparna.
Tjälsäkra den.
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Att komma ifrån rullgruset.
Att få till en jämnare väg.
Gropigheten.
Annpassas till trafikmängden, bredda och räta ut.
Gropar och traktorspår.
Asfalt.
Gör så att vattnet leds bort. Ta bort hålorna. Den är för geggig och spårig.
Oljegrus.
Hålorna.
Ojämnheter. På med oljegrus.
Grusa och skrapa oftare.
Asfalt.
Feldoserade kurvor, gör något åt det.
Underarbetet.
Gropar.
Sänk väg 42 så att man ser bättre i korsningen.
Lägg på asfalt.
Bredda den.
Mer grus, oftare skrapning.
Att asfaltera den.
Groparna.
Hålorna på vissa sträckor.
Oljegrus.
Lägg asfalt. Mer grus, salta mer.
Tjälskador.
Fylla upp underifrån, breddas.
Bättre underlag så att den håller.
Hålorna.
Hålorna.
Hålorna.
Asfaltera.
Groparna.
Groparna.
Mera grus.
Skrapa när det behövs, dosera rätt i korsningar. Ploga tidigare.
Dikas, grusas. skrapas och saltas oftare.
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Håligheterna.
Underhålla bättre.
Mer skrapning. Vattnet ligger kvar, dränera mer.
Att den blir jämn och fin.
Hålorna ska bort.
Asfaltering.
Asfalt.
För grovt grus. Ta bort hålorna.
Bredda den och gör bättre sikt i kurvorna.
Groparna.
Hålorna och dikesrenarna.
Ojämnheterna.
Belägga vägen.
Hyvla oftare. Tjälsäkring.
Kör skrapan oftare.
Lägg på ett grus som ligger kvar.
Fråga 21 Annat: Har du tagit del av något informationsmaterial om grusvägar i ditt område?
Får information av min man, som är med i vägföreningen
Väg 1843 Öppna svar
Fråga 17f Annat: Vad har blivit bättre skött?
Skrapningen.
Dom klipper vägkanterna bättre nu.
Bättre slådda vägrenar.
Dikningen.
Att den blivit omgrusad.
Gjort i ordning kanterna.
Fråga 18f Annat: Vad har blivit sämre skött?
Det känns som om den har blivit smalare.
Allt.
Snöpinnarna.
För mycket tunga fordon för den här vägen.
Vägen är för gungig. Körbanan lutar för mycket mot diket.
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Fråga 19: Vad är enligt din uppfattning viktigast att åtgärda när det gäller grusvägen närmast ditt hem?
Groparna bort, bredda vägen.
Den behöver srapas oftare, grusas på, saltning sommartid.
Asfalt.
Speglar vid korsningar, vid Albåga. Asfalt.
Groparna och rullgruset.
Oljegrus.
Jämna till den, få bort det ojämna.
Hårdbeläggning.
Skrapa oftare.
Att det är jämt. Att snöpinnarna är bättre placerade, de sitter för långt ut.
Beläggningen.
Åtgärda hålorna.
Alla gropar.
Håligheterna.
Lägg på oljegrus.
Hålla efter groparna, salta så att det inte dammar.
Skrapa mer, fyll på riktigt grus, ej vägkross.
Asfalt.
Skrapning.
Asfaltera.
Tillföra mer grus.
Hålor.
Mer salt på sommaren, oftare skrapning, mer grus.
Mer kompakt underlag.
Hålorna.
Oljegrus.
Några ojämnheter.
Oljegrus eller asfalt.
Att den blir belagd.
Rullgrus, sten och hål måste åtgärdas.
Rullgruset.
Groparna och dammigheten.
Salt sommartid.
Groparna.
Lägg på asfalt eller oljegrus.
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Groparna.
Skrapa oftare.
Lägg på oljegrus.
Att det inte ska damma så mycket.
Lägga på oljegrus.
Att åtgärda tvättbräden, oftare hyvling.
Fråga 21 Annat: Har du tagit del av något informationsmaterial om grusvägar i ditt område?
Det förekom någon intervju förut, om vägar.
Nått om snöröjning.
Väg 1912 Öppna svar
Fråga 17f Annat: Vad har blivit bättre skött?
Vegetationen hålls i tukt.
Kantskärningen.
Kanterna är bättre, underlaget är bättre.
Dikena blev rensade.
Fråga 18f Annat: Vad har blivit sämre skött?
Sandningen och saltningen är för dålig.
Fråga 19: Vad är enligt din uppfattning viktigast att åtgärda när det gäller grusvägen närmast ditt hem?
Breddas lite.
Lägg på begagnad asfalt.
Rullgruset i kurvorna.
Mer grus.
Gropar.
Ta bort stenarna i slänterna.
Groparna.
Se till att den är farbar året om, med lastbil.
Få bort bulorna efter regn.
Röj buskar i kurvor, bättre snöröjning.
Groparna.
Åtgärda håligheterna.
Skymd sikt i kurvor.
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Groparna.
Framkomligheten på vintern.
Fråga 21 Annat: Har du tagit del av något informationsmaterial om grusvägar i ditt område?
Information om grusbeläggning.
Några frågor man skulle svara på.
Väg 1913 Öppna svar
Fråga 17f Annat: Vad har blivit bättre skött?
Att de håller den bred.
Dikningen.
Bra diken.
Fråga 18f Annat: Vad har blivit sämre skött?
Inga svar.
Fråga 19: Vad är enligt din uppfattning viktigast att åtgärda när det gäller grusvägen närmast ditt hem?
Groparna vid tjällossningen.
Skrapa den oftare.
Plogningen.
Mer grus i backar och utfarter.
Att hålla trummorna i trim. Bättre och oftare snöplogning. Mer saltning.
Grusas upp.
Ta bort stenarna i kanterna, förbättra sikten i kurvorna, hyvla den oftare.
Lägg på oljegrus eller asfalt.
Svåra kurvor och skymd sikt.
Lägg på oljegrus eller skrapa oftare, fyll i hålorna.
Bredda vägen.
Ny beläggning.
Snöröjningen.
Fråga 21 Annat: Har du tagit del av något informationsmaterial om grusvägar i ditt område?
Genom vägförvaltningen.
Väg 1914 Öppna svar
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Fråga 17f Annat: Vad har blivit bättre skött?
Kanterna har skrapats.
Dikningen.

Fråga 18f Annat: Vad har blivit sämre skött?
Att vägen blivit smalare.
Den har blivit rundare -- blir halt på vintern.
Fråga 19: Vad är enligt din uppfattning viktigast att åtgärda när det gäller grusvägen närmast ditt hem?
Plogningen. Vägen bågnar åt fel håll. Skrapa oftare.
Skrapa ännu oftare.
Hålorna, ta bort de stora stenarna i dikena.
Att den blir bredare, speciellt på vintern.
Att den blir jämn.
Hålorna.
Asfalt.
Inget.
Skrapa oftare.
Hålorna.
Hålorna.
Hålorna. Sanda fort på vintern. Mindre rullgrus. Ta bort stenarna i dikena.
För mycket rullgrus, för mycket is, bottenlöst på våren.
Oljegrus.
Groparna.
Stabilisera och dränera.
Jämna till vägen, grusa den.
Groparna.
Mer grus.
Gör planare väg, den är för rund.
Oljegrus vill jag ha.
Fyll i groparna.
Ta bort tung trafik, sänk hastigheten.
Groparna.
Mer skrapning.
Skrapas oftare och grusas oftare.
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Att sköta skrapningen bättre.
Hållfastare underlag.
Groparna.
Fråga 21 Annat: Har du tagit del av något informationsmaterial om grusvägar i ditt område?
Något man skulle fylla i.
Väg 1916 Öppna svar
Fråga 17f Annat: Vad har blivit bättre skött?
Dikesrensning.
Rensade ur dikena.
Fråga 18f Annat: Vad har blivit sämre skött?
Bärigheten när det är fuktigt, dålig sikt.
För lite hyvling.
Vägen har en dålig grund, den blir för blöt, för lite sandning.
Fråga 19: Vad är enligt din uppfattning viktigast att åtgärda när det gäller grusvägen närmast ditt hem?
Lägg på grövre grus.
Mer hyvling.
Hålorna.
Bredden, beläggningen. Asfaltera.
Den är bra.
Bredda den och göra fler mötesplatser.
Ta bort hålorna.
Bättre sikt, varning för kraftig kurva.
Beläggning, mera grusning.
Gropar.
Bättre slitbana, mer grus eller beläggas, bättre underbyggnad.
Gör den körbar, ta bort gropar och dränera den, se till att vattnet rinner av.
Hålorna.
Groparna.
Mötesplatser, ojämnheter, rullgrus.
Hålorna.
Grunden under vägen, det är lerjord under.
Sänkt hastighet.
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Utan gupp.
Ta bort leran och lägg på grus.
Lite grus, bättre dränering.
Groparna.
Grövre underlag som vattnet kan rinna igenom.
Fråga 21 Annat: Har du tagit del av något informationsmaterial om grusvägar i ditt område?
Skötsel och anvisningar enskilda vägar.
Information om de nya entreprenörerna.
Väg 1932 Öppna svar
Fråga 17f Annat: Vad har blivit bättre skött?
Klipper kanterna på sommaren.
Fråga 18f Annat: Vad har blivit sämre skött?
Inga svar.
Fråga 19: Vad är enligt din uppfattning viktigast att åtgärda när det gäller grusvägen närmast ditt hem?
Håligheterna.
Få bort rullgrus och gropar.
Få ett nytt bärlager.
Att den skrapas så att den är jämn.
Rullgruset och ojämnheter.
Fråga 21 Annat: Har du tagit del av något informationsmaterial om grusvägar i ditt område?
Inga svar.
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Bakgrund och syfte
Vägverket Region Väst är geografiskt uppdelat i driftområden. I sin strävan mot nöjda kunder genomförs det, ofta knutet till ett specifikt driftområde, kundmätningar/marknadsundersökningar som ska
utgöra ett underlag i förbättringsarbetet. Mätningarna genomförs ofta kontinuerligt enligt strategin mätning-> åtgärd-> ny mätning för att följa upp och ständigt kunna ha aktuella aktivitetsplaner för varje
driftsområde. Denna undersökning följer den filosofin och syftet är att följa upp hur de boende längs
väg 1916 i Vårgårda uppfattat hur Vägverket Region Väst lyckats med att dammbinda grusvägen.
Vägverket har för avsikt att dammbinda vägen den 13 maj 2005 och mätningen genomförs cirka två
veckor efter detta datum. Föreliggande rapport avser denna undersökning.
Hösten 2003 genomfördes en kundundersökning i driftområde Vårgårda avseende sju vägar i området, däribland väg 1916. Resultaten från denna undersökning visade att de boende var missnöjda
med underhållet och ansåg att vägarna var dammiga, gropiga och att det förekommer problem med
rullgrus. Under 2005 har Vägverket i samarbete med NCC och Högskolan i Dalarna arbetat med
dammbindningsprojektet ”Kundanpassat grusvägsunderhåll i Vårgårda”. Syftet med projektet är att
utvärdera olika metoder för dammbindning av grusvägar och undersöka kundernas upplevelser av
olika dammbindningsmedel. Väg 1916 (numera väg 916) är en av de två vägar som medlen testas på.
Provsträckan är 620 meter och har försetts med en bitumenemulsion.1
Resultaten för årets undersökning kommer att ställas i jämförelse med resultaten från undersökningen
2003 gällande väg 916.

Population, urval och metod
Urvalsramen i undersökningen bestod av 51 privatpersoner som bor längs eller inom 500 meter från
den aktuella vägen. Urvalet i form av aktuella fastigheter utgår från fastighetsregistret och levererades
av Vägverket Region Väst. Markör telefonnummersatte urvalet. Eftersom urvalsramen kom från fastighetsregistret är alla ägare till fastigheterna noterade i detta. Det innebär att det finns flera fastighetsägare i samma hushåll. Efter telefonnummersättning fanns 45 telefonnummer att tillgå. Avsikten var
att intervjua en person per hushåll. Totalt genomfördes 28 intervjuer (2003 gjordes 23 intervjuer med
boende längs vägen).

1

Fakta kring dammbindningsprojektet är hämtat från ”Dokumentation. Dammbindning av väg 916 och väg 917

med bitumenemulsion, Driftområde Vårgårda; 2005-05-13.”

© Markör AB

3 (21)

I tabellen nedan beskrivs bortfall:

Tabell 1: Svarsantal och bortfall

Antal
Bruttourval

45

Vägrar

3

Samma hushåll

14

Antal genomförda intervjuer

28

Datainsamlingen har gjorts via telefonintervjuer 30 maj till 8 juni 2005.

Frågeställningar
Frågeformuläret utgjordes av ett urval av de frågor som användes 2003. Jämförelser mellan åren är
därför möjliga. Dessutom har fyra frågor om dammbindningen tillkommit, varav två öppna.

Resultatredovisning
Resultaten för samtliga frågor som använts såväl 2003 som 2005 visas i diagram. Sex av frågorna är
betygsfrågor som gäller vägens standard. I diagrammen beskrivs förutom svarsfördelning totalt på
frågan även ett nöjdhetsindex som beräknats på dem som satt ett betyg och utesluter dem som saknar uppfattning. Indexet är beräknat på andelen svarande som satt något av de två högsta betygen (4
eller 5) på frågan. Betyg 4 och 5 slås ihop och beskriver nöjdhetsindex.
Övriga frågor beskrivs även dessa i diagram, medan bakgrundsfrågorna redovisas i tabeller.
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Resultat väg 916
Om de svarande
Tabell 2: åldersfördelning

Ålder

Antal 2003

Procent 2003

Antal 2005

Procent 2005

Upp till 25 år

1

4

1

4

26-45 år

12

52

11

39

46-65 år

8

35

13

46

66 år eller äldre

2

9

3

11

Summa

23

100

28

100

Kön

Antal 2003

Procent 2003

Antal 2005

Procent 2005

Man

11

48

12

43

Kvinna

12

52

16

57

Summa

23

100

28

100

Tabell 3: kön

© Markör AB

5 (21)

Betygsfrågor
Vägstandard
Vilket betyg sätter du på vägstandarden i sin helhet på väg 916
som grusväg betraktat?
100

% 50

46

43

39
29

25
9

9

0
Mycket dålig

2

3

4

Mycket bra

Index: 0 (2003: 9)
(Andel 4+5 beräknat endast på dem som gett ett betyg)

Kan ej/vill ej
svara
2003

2005

Index, dvs den andel som angett betyg 4 eller 5, är i år 0 och kan naturligtvis ses som en försämring
jämfört med föregående mätning. Det är dock viktigt att notera att det nu är betydligt fler som anger
betyget 3, vilket får ses som godkänt. Det är också färre som tycke att vägstandarden är mycket dålig.
Om andelen som gett betyget 3 (vare sig bra eller dålig) räknas in i index skulle detta bli 29. Motsvarande beräkningsgrund för 2003 skulle i så fall ha varit 18.
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Underhåll
Vilket betyg sätter du på underhållet av den grusväg som finns
närmast ditt hem?

100

48

% 50

22

43
29

26

21

4

4

4

0
Mycket dålig

2

3

4

Mycket bra

Index: 4 (2003: 4)
(Andel 4+5 beräknat endast på dem som gett ett betyg)

Kan ej/vill ej
svara
2003

2005

När det gäller underhållet är det inga större förändringar jämfört med tidigare mätning, och index beräknat på andel 4+5 är oförändrat. Beräknas index med betyg 3 som ingående värde tillsammans med
betyg 4 och 5 är index för året 33 och för 2003 30.
Dammighet
Vilket betyg sätter du på vägen när det gäller dammighet?

100

% 50

29

26

22

35

36

14

14

13

7

4
0
Mycket dålig

2

Index: 15 (2003: 17)
(Andel 4+5 beräknat endast på dem som gett ett betyg)

3

4

Mycket bra

Kan ej/vill ej
svara
2003

2005

Dammigheten har enligt de intervjuade inte förändrats. En liten minskning av index kan noteras. Ingår
betyg 3 i indexberäkningarna är index för 2005 54 jämfört med 52 år 2003.

© Markör AB

7 (21)

Ojämnheter
Vilket betyg sätter du på vägen när det gäller
ojämnhet/hålighet/gropighet?

100

65
% 50

43
36
22
13

7

7

4

4

0
Mycket dålig

2

3

4

Mycket bra

Index: 11 (2003: 0)
(Andel 4+5 beräknat endast på dem som gett ett betyg)

Kan ej/vill ej
svara
2003

2005

Ojämnheter och gropighet har blivit bättre visar diagrammet. Index har ökat från 0 2003 till 11 år 2005.
Inräknas betyg 3 i index har detta ökat från 13 2003 till 18 2005.
Rullgrus
Vilket betyg sätter du på den grusväg som ligger närmast ditt hem
när det gäller rullgrus?

100

% 50

35
26

26

36

25
18

14
4

4

9

4

0
Mycket dålig

2

Index: 22 (2003: 5)
(Andel 4+5 beräknat endast på dem som gett ett betyg)

3

4

Mycket bra

Kan ej/vill ej
svara
2003

2005

Fler sätter idag betyg 4 och 5 när det gäller rullgruset på vägen. Index har ökat markant, från 5 till 22.
Med betyg tre som ingående del i index blir resultatet följande: 2003-43, 2005-59.
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Information
Om du tänker på tillgången till information i samband med
plogning, vägarbeten etc när det gäller grusvägen närmast ditt
hem, vilket betyg sätter du då?
100

50

% 50

30
22
14

17

13

17

7

4

21

4

0
Mycket dålig

2

3

4

Mycket bra

Index: 9 (2003: 21)
(Andel 4+5 beräknat endast på dem som gett ett betyg)

Kan ej/vill ej
svara
2003

2005

Informationen om plogning och vägarbeten kan förbättras menar de boende. Hälften tycker att informationen är mycket dålig och index har försämrats från 21 till 9. Med betyg tre inräknat i index blir
årets resultat 18 att jämföra med 37 föregående mätning.
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Skötsel av väg
Vilka faktorer tycker du har blivit bättre skötta under det senaste året?

21

Annat

2005

9
75

Inget

2003

61

Info om plogning/vägarbeten
Väginformation
Rullgrus

7

Plogning

9
4

Ojämnheter/håligheter/gropar

30

Dammighet

0

50

100

%

Under rubriken Annat finns följande kommentarer om vad som blivit bättre skött:
•

Regelbundet underhåll.

•

Kanterna på vägen sköts bättre.

•

Underhållet av vägen.

•

Skrapning.

•

Skrapning.

•

Den allmänna underhållet av vägen.
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Vilka faktorer tycker du har blivit sämre skötta under det senaste året?

21

Annat

13

2005
64

Inget

57

2003

Info om plogning/vägarbeten

Väginformation

4
4

Rullgrus

7

Plogning

4
14

Ojämnheter/håligheter/gropar

26

Dammighet

4
0

50 %

100

Även när det gäller sådant som är sämre skött än tidigare har de intervjuade lämnat kommentarer:
•

Det har blivit mer trafik på vägen.

•

Att kunna ringa och klaga.

•

Saltning.

•

Lång tid innan det händer något på vägen.

•

Inga åtgärder när det gäller mötesplatser.

•

När det är tjällossning.

I en helt öppen fråga gavs de intervjuade möjlighet att beskriva vad de anser vara viktigast att åtgärda
när det gäller väg 916. Majoriteten av svaren gäller vägens beläggning och det är framför allt asfalt
som föreslås som lösning. Nedan följer samtliga svar på frågan:
•

Det behöver läggas på mera grus på vägen oftare.

•

Det är så mycket gropar och håligheter vilket gör att bilarna går sönder. Man kör väldigt ofta på den här
vägen och därför vill man ha en jämn väg, helst asfalterad.

•

Det behövs bättre underhåll på vägen. Helst vill jag att den ska asfalteras men då ska underarbetet vara
väl gjort också.

•

Man vill ha en bra grusväg, barnen tycker att den är obehaglig att åka på och man vill ju att bilen ska hålla när man åker på vägen. Plogning behöver skötas bra.

•

Försök få vägen jämnare, det gäller egentligen alla grusvägar överlag.
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•

Det behöver läggas grus som håller och ligger kvar. Vägen behöver också breddas då det ej går att mötas. Kommer det en lastbil så är det kört.

•

Vägen är väldigt slirig när den är minsta lilla blöt och det är fruktansvärt mycket hål i den. Vägen är allmänt dålig.

•

Det är för mycket damm på vägen. Det är även mycket hål och ojämnheter. Den blir ojämn väldigt fort
när den väl har fixats.

•

Det skulle vara bra med en annan beläggning på vägen.

•

Den behöver hyvlas och gör man det nu tror jag att vägen kommer att bli toppen.

•

Det lades på stenmjöl på vägen för cirka ett år sedan och det fungerar inte bra, bilarna blir framförallt
smutsiga och speciellt när det är blött. Det hjälper inte att tvätta bilen, den ser likadan ut när man åker
hem och måste åka på väg 916 igen. Vägen är också för smal och det finns både otäcka kurvor och
backkrön med dålig sikt.

•

Man behöver skrapa vägen. Fler mötesplatser behövs då vägen är väldigt smal. Vägen behöver också
rätas ut så att det blir mindre kurvor.

•

Allra helst tycker jag att vägen borde beläggas med asfalt.

•

Man bör göra något mot alla håligheter och gropar.

•

Vägen behöver skrapas så att man får bort gropar och sedan behövs det läggas på grus.

•

Helst vill jag att Vägverket ska lägga asfalt eller lägga nytt grus på vägen och fixa i ordning den ordentligt.

•

Det borde finnas mera mötesplatser. Allra helst skulle jag vilja att vägen bestod av oljegrus, det är alltid
bra.

•

Allt på vägen behöver göras om. Jag gör allt för att inte köra på den. Den behöver göras i ordning ordentligt och göra framkomligheten bättre.

•

Vägen är för smal och därför borde man begränsa hastigheterna.

•

Att man underhåller vägen med mera grus.

•

Helst vill man att vägen ska asfalteras. Annars ska den underhållas ofta, den behöver skrapas och saltas
oftare så att den håller sig jämn.

•

Den behöver göras i ordning så att den går att åka på. Det behöver läggas på något som håller den torr.
Just nu är det för mycket hålor och skräp på vägen.

•

Helst vill jag att de gjorde asfalt. Annars vill jag att den grusas regelbundet, det blir hål i den så fort det
regnar.

•

Beläggningen är extremt dålig. Det finns en väg i närheten som Vägverket lade på en beläggning med
något 1994 och den vägen är bra än idag. Det finns bra material att belägga grusvägar med och 916 är i
behov av ny beläggning.

•

Helst vill jag bli av med gruset. Sedan behövs det fler mötesplatser. Jag undviker den här grusvägen på
grund av att det är en grusväg.

•

Reflexer behöver sättas upp på den här vägen i en s-kurva, bilar kör av där i onödan. Allra helst skulle
jag vilja att hela vägen asfalterades.

•

Gör något åt all lera, vägen brukar bli som en lersörja. Helst skulle jag vilja att den beläggs med asfalt.
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Om du jämför hur grusväg 916 i allmänhet är idag jämfört med för
två år sedan (2003), är den då sämre eller bättre…

100

% 50

43
26

22

43
29

25
9

4
0
Sämre

Bättre

2003

Vare sig sämre eller
bättre

Vet ej/har ingen
uppfattning

2005

2003 ställdes följande fråga till de boende: Om du jämför hur grusvägarna i ditt område i allmänhet är
idag jämfört med för fem år sedan, är de då sämre eller bättre? Vid detta mättillfälle kunde vi konstatera att en femtedel menade att vägen var sämre, en fjärdedel att den var bättre och fyra av tio att det
inte var någon skillnad. Idag är det lika många som tycker den är bättre än för två år sedan, dvs när
frågan ställdes första gången. Ett fåtal tycker nu att den är sämre, men nästan en tredjedel har ingen
uppfattning.
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Ny dammbindningsmetod
Har du lagt märke till att åtgärder mot damm vidtagits på väg 916?

100

68

% 50

32

0
Ja

Nej

En tredjedel av samtliga intervjupersoner, d.v.s. 9 personer, har lagt märke till att åtgärder mot damm
vidtagits på väg 916.

Tycker du att det blivit bättre, sämre eller är det oförändrat vad
gäller dammigheten på vägen efter den 13 maj?

100

46

% 50

36

14
4
0
Det har blivit bättre

Oförändrat

Det har blivit sämre

Har ingen uppfattning

Samtliga 28 personer i undersökningen fick även frågan om man upplevt någon förändring avseende
dammigheten efter den 13 maj. De flesta, 46%, har ingen uppfattning i frågan, men det är betydligt fler
som anser att det blivit bättre än som menar att det blivit sämre. Drygt en tredjedel, d.v.s. 10 personer,
av de svarande anser att vägen blivit bättre när det gäller dammighet och fick motivera sina svar.
•

Den dammar mindre.
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•

Det ryker inte lika mycket som innan.

•

Vägen var bra endast ett tag efter 13 maj då åtgärder vidtagits. Den var jämnare och det var en bättre
väghållning.

•

Dammet har försvunnit och det har blivit bättre.

•

Det är mindre damm och vägen är jämnare.

•

Den har blivit jämnare och dammar mindre.

•

Den är hårdare.

•

Det är inte lika mycket hålor i vägen men det har ju heller inte regnat. Det har varit bra väder ganska
länge nu och på grund av det kan den också vara bra. Kan ej säga att den är bra på grund av behandlingen.

•

Den dammar mindre.

•

Den har blivit hårdare och plattare.

Ett fåtal anser att vägen blivit sämre och motiverar det på följande sätt:
•

Bara halva vägen är iordninggjord vilket inte är bra. När man åker på den ena halvan av vägen skakar
hela bilen.

•

Vissa delar av vägen är som en tvättbräda, det är knöligt och behöver hyvlas.
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Summering
Boende vid väg 916 har genom denna mätning haft möjlighet att för andra gången ventilera sina uppfattningar om vägens beskaffenhet och skötseln av densamma. Resultaten visar att förändringar skett
när det gäller kundernas nöjdhet för flera faktorer. Det bör dock påpekas att förändringarna inte med
säkerhet kan tillskrivas det nya dammbindningsmedlet eftersom något jämförelseunderlag efter den
första mätningen 2003 och före den nu genomförda mätningen finns! I tabell 4 visas index (betyg 4+5)
och dess förändring 2003/2005, men även om index består av betyg 3+4+5.

Tabell 4: Index och förändring 2003/2005

Faktor

Index
2003

Index
2005

Vägstandard i sin helhet

9

Underhåll

Index 2003 Index 2005
(betyg
3+4+5)

(betyg
3+4+5)

0

18

29

4

4

30

33

Dammighet

17

15

52

54

Ojämnheter

-

11

13

18

Rullgrus

5

22

43

59

Information om plogning/vägarbeten

21

9

37

18

Mätningen 2003 visade att en tredjedel av de boende då tyckte att vägen blivit bättre skött när det
gällde ojämnheter och gropar, medan en fjärdedel ansåg att den var sämre skött i det avseendet. I
årets mätning menar 14% att ojämnheter är sämre skötta än tidigare, och de boendes svar tyder som .
syns i tabellen på att skötseln av särskilt ojämnheter tycks vara bättre idag.
När de boende ombeds jämföra hur väg 916 är idag jämfört med för två år sedan, dvs när den tidigare
mätningen gjordes kan vi konstatera att det idag är färre som anser vägen vara sämre än vid motsvarande fråga 2003. Om vi gör om index till att omfatta de som satt betyg 3+4+5 (se tabell 4) blir indextalen vid en jämförelse betygligt mer positiva.

Dammbindningsprojektet
Tre av tio har lagt märke till att dammbindningsåtgärderna genomförts. En tredjedel menar att vägen
förändrats till det bättre och att dammigheten således minskat.
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Bilaga 1: Frågeformulär
Frågeformulär grusväg 1916 i Vårgårda 2005. Boende
Hej, jag heter NN och ringer från Markör. På uppdrag av Vägverket Region Väst genomför vi just nu en undersökning om underhållet på grusvägar. Syftet med undersökningen är att få ett underlag för att kunna göra vägförbättringar. Jag söker den person i hushållet som är 18 år eller äldre och som senast fyllde år. Har du möjlighet att
svara på några frågor? Intervjun tar 3-5 minuter. Självklart är du helt anonym, och dina svar kommer inte på något
sätt att kunna kopplas till dig specifikt.

Till intervjuaren: Om IP inte har möjlighet nu, be att få återkomma och notera lämplig tid.
Om IP undrar över varifrån vi har fått IPs telnr: Urvalet har gjorts via fastighetsregistret och sedan telefonnummersatts via Telia. Om IP ställer upp: Jag vill säga igen att du är helt anonym och att dina svar inte kommer att
kunna spåras till dig personligen.

Det är alltså väg 916 som är den grusväg som ligger närmast din fastighet bortsett från din egen uppfartsväg eller att det är en grusväg som du ofta åker. Stämmer det? Jag börjar med att fråga hur du ser på
denna grusväg och vill att du sätter ett betyg där 1 står för Mycket dålig och 5 står för Mycket bra.

1. Vilket betyg sätter du på vägstandarden i sin helhet på väg 916 som grusväg betraktat?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 99

Kan/vill ej svara

2. Vilket betyg sätter du på underhållet av grusväg 916?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 99

Kan/vill ej svara

3. En grusväg kan bli mer eller mindre dammig. Om du tänker på grusväg 916, vilket betyg sätter du på
den när det gäller dammighet?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 99

Kan/vill ej svara

4. En grusväg kan ha mer eller mindre ojämnheter/håligheter och gropar. Om du tänker på den här grusvägen 916, vilket betyg sätter du på den när det gäller ojämnhet/hålighet/gropighet?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 99

Kan/vill ej svara

5. En grusväg kan ha mer eller mindre rullgrus längs vägrenen, som kan medföra risk. Vilket betyg sätter
du på grusväg 916 när det gäller sådant rullgrus?
Mycket dålig 1

2

3

4

5

Mycket bra 99

Kan/vill ej svara

6. Om du tänker på tillgången till information i samband med plogning, vägarbeten etc när det gäller
grusväg 916, vilket betyg sätter du då?
Mycket dålig 1
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4

5

Mycket bra 99

Kan/vill ej svara
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7. Vilka faktorer tycker du har blivit bättre skötta under det senaste året när det gäller grusväg 916?
(Spontana svar, flera svar kan lämnas).
1

Dammighet

1

Ojämnheter/håligheter/gropar

1

Plogning

1

Rullgrus

1

Väginformation

1

Information om plogning och vägarbeten

1

Inget

1

Annat_____________________________________________________________________________

8. Vilka faktorer tycker du har blivit sämre skötta under det senaste året när det gäller grusväg 916?
(Spontana svar, flera svar kan lämnas).
1

Dammighet

1

Ojämnheter/håligheter/gropar

1

Plogning

1

Rullgrus

1

Väginformation

1

Information om plogning och vägarbeten

1

Inget

1

Annat_______________________________________________________________________________

9. Vad är enligt din uppfattning viktigast att åtgärda när det gäller grusväg 916?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

10. Om du jämför hur grusväg 916 är idag jämfört med för två år sedan, är den då…
1

sämre

2

bättre

3

vare sig sämre eller bättre

9

Vet ej/har ingen uppfattning

11. Från och med mitten av maj har Vägverket använt en annan metod för att binda dammet på väg 916.
Fredagen den 13 maj stängdes väg 916 av under cirka 3 timmar för att genomföra denna dammbindning
med ett nytt bindningsmedel (bitumenemulsion). Med hjälp av vattenbil, väghyvel och vält har vägen behandlats genom vattenspridning, hyvling, applicering och inblandning av bindmedel. Har du lagt märke
till att dessa åtgärder har vidtagits på väg 916?
1

Ja

2

Nej
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12. Tycker du att det blivit bättre, sämre eller är det oförändrat vad gäller dammigheten på väg 916 efter
den 13 maj?
1

Det har blivit bättre

2

Oförändrat → fråga 15

3

Det har blivit sämre → fråga 14

4

Har ingen uppfattning → fråga 15

Om bättre i fråga 12:
13. Kan du förklara på vilket sätt du tycker att det blivit bättre? Något mer? Ytterligare något?
_______________________________________________________________________________

Om sämre i fråga 12:
14. Kan du förklara på vilket sätt du tycker att det blivit sämre? Något mer? Ytterligare något?
_______________________________________________________________________________

Då har jag bara en fråga om dig själv kvar.

15. Hur gammal är du?
1

upp till 25 år

2

26 till 45 år

16. Till intervjuaren: Notera IPs kön

3

46 till 65 år

1 ( ) Man

4

66 eller äldre

2 ( ) Kvinna

9

Vill ej svara

Då var mina frågor slut! Tack för din medverkan!

© Markör AB

19 (21)

Bilaga 2: Tabell
Antal
1. Vilket betyg sätter du på vägstandarden i sin helhet på den väg som
finns närmast ditt hem, som grusväg betraktat?

2. Vilket betyg sätter du på underhållet av den grusväg som finns
närmast ditt hem?

3. En grusväg kan bli mer eller mindre dammig. Om du tänker på den
här grusvägen närmast ditt hem, vilket betyg sätter du på den när det
gäller dammighet?

4. En grusväg kan ha mer eller mindre ojämnheter/håligheter och
gropar. Om du tänker på den här grusvägen närmast ditt hem, vilket
betyg sätter du på den när det gäller ojämnhet/hålighet/gropighet?

7

25%

2

13

46%

3

8

29%

Total

28

100%

Mycket dålig

6

21%

2

12

43%

3

8

29%

4

1

4%

Kan ej/vill ej svara

1

4%

Total

28

100%

Mycket dålig

4

14%

2

8

29%

3

10

36%

4

4

14%

Kan ej/vill ej svara

2

7%

Total

28

100%

Mycket dålig

12

43%

2

10

36%

3

2

7%

4

2

7%

Mycket bra

1

4%

Kan ej/vill ej svara

1

4%

Total

28

100%

4

14%

5. En grusväg kan ha mer eller mindre rullgrus längs vägrenen, som kan Mycket dålig
medföra risk. Vilket betyg sätter du på den grusväg som ligger närmast 2
ditt hem när det gäller sådant rullgrus?
3

6. Om du tänker på tillgången till information i samband med plogning,
vägarbeten etc när det gäller grusvägen närmast ditt hem, vilket betyg
sätter du då?
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%

Mycket dålig

7

25%

10

36%

4

5

18%

Mycket bra

1

4%

Kan ej/vill ej svara

1

4%

Total

28

100%

Mycket dålig

14

50%

2

4

14%

3

2

7%

4

1

4%

Mycket bra

1

4%

Kan ej/vill ej svara

6

21%

Total

28

100%
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Vad har blivit bättre skött?

Ojämnheter/håligheter/
gropar
Plogning
Inget

Vad har blivit sämre skött?

10. Om du jämför hur grusväg 916 i allmänhet är idag jämfört med för
två år sedan (2003), är den då sämre eller bättre…

%

1

4%

2

7%

21

75%

Annat

6

21%

Total

28

100%

4

14%

2

7%

Ojämnheter/håligheter/
gropar
Plogning
Rullgrus

1

4%

Inget

18

64%

Annat

6

21%

Total

28

100%

Sämre

1

4%

Bättre

7

25%

12

43%

8

29%

28

100%

Vare sig sämre eller
bättre
Vet ej/har ingen
uppfattning
Total
11.Har du lagt märke till att åtgärder mot damm vidtagits på väg 916?

Antal

Ja

9

32%

Nej

19

68%

Total

28

100%

12. Tycker du att det blivit bättre, sämre eller är det oförändrat vad gäller Det har blivit bättre
dammigheten på vägen efter den 13 maj?
Oförändrat

10

36%

4

14%

Det har blivit sämre

1

4%

Har ingen uppfattning
Total
15. Hur gammal är du?

16. Kön
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13

46%

28

100%

Upp till 25 år

1

4%

26-45 år

11

39%

46-65 år

13

46%

66 år eller äldre

3

11%

Total

28

100%

Man

12

43%

Kvinna

16

57%

Total

28

100%
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Vägverket
781 87 Borlänge
www.vv.se. vagverket@vv.se.
Telefon: 0771-119 119. Texttelefon: 0243-750 90. Fax: 0243-758 25.

