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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av stadens revisorer granskat underhåll vid stadens gatu- och trafikenhet. 
Syftet har varit att bedöma om det finns ändamålsenliga planer som säkerställer drift och 
underhåll inom enhetens ansvarsområde. Granskningen har genomförts genom 
dokumentstudier och intervjuer med ansvariga tjänstemän. 
 
Det finns en medvetenhet hos såväl förtroendevalda som hos tjänstemän att underhållet av 
gator och allmänna platser är eftersatt. Varför underhåll inte kunnat utföras i den utsträckning 
som anläggningarna krävt beror i huvudsak på prioriteringar i budget och övergripande 
rationaliseringskrav. Konsekvensen av det eftersatta underhållet är framtida ökade kostnader 
för rekonstruktionsåtgärder samt omfattande kapitalförstöring. Sammantaget har det efter-
satta underhållet beräknats uppgå till cirka 400 mnkr. 
 
Budgetutrymmet för underhåll räcker i huvudsak till akuta åtgärder. Det innebär att enheten 
inte bedriver något långsiktigt underhåll av anläggningarna som i ett längre perspektiv kan 
minimera risken för rekonstruktionsåtgärder. Underhållsplaner fyller en viktig funktion i 
planering av underhåll, vilka också granskningen riktat fokus på. Det finns i stor utsträckning 
underhållsplaner på kort sikt, men de saknar i huvudsak analys och konsekvens-
beskrivningar av ett eftersatt underhåll. Därtill saknas dokument som visar resultat och 
kostnadsökningar vid uteblivit underhåll. 
 
De nya redovisningsprinciperna som trädde i kraft 2015 innebär att budgetanslaget för det 
planerade gatu- och brounderhållet i tekniska nämndens budget överförs från driftbudgeten 
till investeringsbudgeten. All den underhållsverksamhet som bedrivs inom den så kallade 
driftgruppen vid gatu- och trafikenheten, förutom kostnader för barmarksunderhåll inklusive 
underhåll av vägmarkeringar, sorterar under posten för investeringar i nämndens budget. 
Trots denna överföring visar granskningen att det bedömda behovet är större än budget-
anslaget och att anslaget inte är tillräckligt för att minska underhållsskulden. 
 
Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ger vi tekniska nämnden följande 
rekommendationer: 
 

 Nämnden bör tillse att dokumentationssystemet för gatuunderhåll nyttjas. 
 

 Nämnden bör framgent efterfråga en tydligare presentation av de konsekvenser som 
blir resultatet av den år efter år underdimensionerade budgeten. 

 
 Nämnden bör framgent tillse att utformning av underhållsplanerna rörande 

barmarksunderhåll likformas för att möjliggöra jämförelser av underhållsbehoven 
inom stadens olika områden.  
 

 Nämnden bör omgående begära in underhållsplan för barmarksunderhåll för område 
Öster, för att möjliggöra planering och prioritering av det underhåll som ska göras 
under året.  
 

 Nämnden bör överväga om det behöver göras en inventering av stadens bestånd 
av belysningsstolpar då dessa inventeras i samband med byte av armatur 
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Följande rekommendation ges till kommunstyrelsen: 
 

 Kommunstyrelsen bör säkerställa att det finns en tydlig bild av kapitalförstöringens 
omfattning och dess konsekvenser på kort och lång sikt. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finns en risk för att underhåll av gator, broar och offentlig belysning som skjuts på 
framtiden orsakar mycket högre kostnader i ett senare skede. Att gator och parker har en 
god standard är en del i att skapa en attraktiv, trygg och fungerande livsmiljö. 
 
Plan- och bygglagen stipulerar att kommunen svarar för underhållet av gator och de 
allmänna platser kommunen är huvudman för. 
 
Underhållsskulden, det vill säga gapet mellan det underhållsbehov och de resurser som finns 
har under flera år vuxit inom framför allt området gata och park i Västerås stad. De 
budgeterade medlen för underhåll bedöms vara fortsatt otillräckliga. Som ett komplement har 
staden vissa år gjort ettårssatsningar för att kompensera den ordinarie underhållsbudgeten.  
 
Revisionen gör bedömningen att denna oförutsägbarhet gör det svårt att ha framförhållning 
kring underhållsinsatser samt kommunicera med kommuninvånarna kring kommande 
insatser. 
 
I tekniska nämndens budget för 2015 avsätts 20 mnkr för gatuunderhåll varav 15 mnkr för 
asfaltunderhåll och 5 mnkr för brounderhåll. Ett kontinuerligt eftersatt underhåll leder till 
onödig kapitalförstöring och ytterligare ökade underhållskostnader.  
 
Revisionen har beslutat att genomföra en granskning av tekniska nämndens arbete med 
underhållsinsatser inom ramen för gatu- och trafikenhetens verksamhet samt vilka 
konsekvenser ett eftersatt underhåll får. 

1.2 Syfte  

Granskningens syfte är att bedöma om det finns ändamålsenliga planer som säkerställer drift 
och underhåll inom gatu- och trafikenhetens ansvarsområde.  

Granskningen avgränsas till att omfatta de drifts- och underhållsåtgärder av gator och 
allmänna platser som stadens gatu- och trafikenhet ansvarar för. 

För att uppnå syftet med granskningen besvaras följande delfrågor: 

 
 Finns tydliga och väl genomarbetade underhållsplaner, på kort respektive lång sikt, 

baserade på analys av underhållsbehov? 
 

 Hur prioriteras och fördelas resurserna för underhåll? 

 
 Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till det bedömda behovet? 

 
 I vilken omfattning görs riskbedömning av kostnader och risker som är förenade med 

underhåll som skjuts på framtiden eller där underhållsnivån justeras ned? 

 
 Vilka konsekvensanalyser görs när underhållet blir eftersatt, bl.a. vilka ökade kostnader 

det kan ge? Finns resultatet av dessa analyser med i de beslutsunderlag som går till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige? 
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1.3 Avgränsningar 

Granskningen begränsas till att omfatta underhåll av de gator, gång- och cykelvägar, broar 
och belysning som kommunen är huvudman för. Granskningen avser tekniska nämndens 
gatu- och trafikenhet. Parker och grönområden ingår inte i granskningen eftersom ansvaret 
för dessa vilar på annan enhet inom staden. 

1.4 Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 
slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 
 

 Plan- och bygglagen (2010:900) 
 Tekniska nämndens budget 2015 
 Stadens underhållsplaner 

1.5 Metod  

I huvudsak baseras granskningen på intervjuer samt analys av dokument. Dokument som 
granskas är bland annat nämndens och kontorets planeringsunderlag, analyser, budget, 
konsekvensbeskrivningar och åtgärdsplaner. Intervjuer har genomförts med följande 
personer och funktioner: 

 Direktör, Tekniska kontoret 

 Ekonomichef, Tekniska kontoret 

 Chef gatu- och trafikenheten, Tekniska kontoret 

 Gatuingenjör, gatu- och trafikenheten, Tekniska kontoret 

 Broingenjör, gatu- och trafikenheten, Tekniska kontoret 

 Drift- och underhållsansvarig för offentlig belysning, gatu- och trafikenheten, Tekniska 
kontoret 

 Ansvarig barmarksunderhåll, gatu- och trafikenheten, Tekniska kontoret 

1.6 Kvalitetssäkring 

Samtliga intervjuade har givits möjlighet att lämna synpunkter på rapportutkastet för att 
säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden. Skriftliga 
bekräftelser på att de intervjuade mottagit rapporten och givits denna möjlighet har 
inhämtats. Vidare har kontaktrevisor Ulf Nygren erhållit rapportutkastet för synpunkter. 
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2 Styrning och organisation 

2.1 Plan- och bygglagen (2010:900) 

Plan och bygglagen stipulerar att efterhand som bebyggelse färdigställs enligt detaljplan ska 
kommunen ordna de gator och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för. 
Som regel är kommunen huvudman för de gator som finns inom detaljplanelagt område. I 
vissa fall kan staten eller privata huvudmän förekomma. 

Enligt lagstiftningen ska kommunen svara för underhållet av gator och andra allmänna 
platser som kommunen är huvudman för. Ansvaret för detta gäller även om detaljplanen 
upphävs. Kommunen kan inte få bidrag för sina kostnader för att underhålla allmänna platser 
från fastighetsägarna i området. Kostnaderna för underhåll måste täckas med skattemedel. 

2.2 Visioner för Västerås stad och tekniska kontoret 

Den övergripande visionen för staden är Vision Västerås 2026 – Staden utan gränsen. Den 
fastslogs av kommunfullmäktige 2010 och är en tydlig inriktning för hur staden ska utvecklas 
med utblick mot 2050. Målsättningen är att staden ska ha 200 000 invånare vilket också 
ligger i linje med planeringsinriktningen i översiktsplanen 2026. Tekniska nämndens under-
liggande vision är att den offentliga miljön i staden ska vara trygg, trivsam och tillgänglig för 
alla. I gatu- och trafikenhetens verksamhetsplan för 2015 konstateras att en sådan tillväxttakt 
som uttrycks i visionen ställer höga krav på ett hållbart samhällsbyggande. 

Det övergripande, av fullmäktige fastlagda, målet för staden med koppling till den 
verksamhet som bedrivs inom gatu- och trafikenheten är Andelen västeråsare som upplever 
gator och torg i centrum som vackra och trivsamma ska vara minst 65 %. Utfallet har under 
åren 2012 till 2014 ökat från 54,1% till 70%, vilket tyder på en positiv utveckling i upplevd 
trivsel bland stadens invånare. 

2.3 Organisation 

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för underhåll av de gator, broar, torg och allmänna 
platser som kommunen är huvudman för. Gatu- och trafikenheten är den enhet vid tekniska 
kontoret som har ansvar för underhållet. Totalt arbetar cirka 60 personer vid tekniska 
kontoret. Av dessa sorterar ca 20 personer under gatu- och trafikenheten som är kontorets 
största enhet. 

 

Enheten ansvarar för planering, byggande samt drift och underhåll av gator, vägar, gång- 
och cykelvägar och belysning samt konstbyggnader och tekniska system. Enhetens 
organisation kan beskrivas med bilden ovan. I den inringade rutan sorterar de tjänstemän 
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som ansvarar för drift och underhåll av gator, gång- och cykelvägar, belysning, konst-
byggnader och tekniska system. Enheten fungerar i stor utsträckning som en beställarenhet 
där stora delar av arbetet som görs inom ramen för underhåll utförs av konsulter och 
entreprenörer.  

I den så kallade driftgruppen arbetar sju personer där samtliga har olika ansvarsområden. 
Det finns inga utsedda grupp- eller driftschefer utan samtliga svarar inför enhetschefen. 

2.4 Budget 

Tekniska nämndens totala budget för 2015 uppgår till 386,3 mnkr. Den största delen av detta 
är öronmärkt för kollektivtrafik och färdtjänst. År 2015 började nya redovisningsprinciper att 
gälla vilket får konsekvensen att budget för det planerade gatu- och brounderhållet överförs 
från driftbudget till investeringsbudget. Av tabellen nedan framgår hur budget fördelas mellan 
olika delar inom gatuverksamheten. Vidare framgår också vad varje verksamhet enligt egna 
beräkningar skulle behöva i budget för att klara sin verksamhet på en acceptabel nivå. 
 
 Budget 2015 Beräknat 

behov 2015 

Tekniska nämnden, drift total (1) 386,3 mnkr  

Gatuverksamhet drift (2) 107,9 mnkr 115,9 mnkr 

Barmarksunderhåll 3,5 mnkr 8 mnkr 

Vägmarkeringar 0,6 mnkr 2 mnkr 

Underhållsinvestering gata (3) 28 mnkr 101,6 mnkr 

Beläggningsunderhåll 15 mnkr 78 mnkr 

Brounderhåll 5 mnkr 12 mnkr 

Gatubelysning (byte av armaturer) 6 mnkr 6 mnkr 

Byte av kablage för belysning 0 kr 4 mnkr 

(1) Merparten avsatt för kollektivtrafik och färdtjänst 
(2) Här ingår bland annat även snöröjning, dagvattenhantering, kapitalkostnad mm. 
(3) Här ingår även parkeringsverksamhet och tekniska system 

 

3 Ansvarsområden inom gatu- och trafikenheten 

3.1 Beläggningsunderhåll 

Enheten ansvarar för cirka 550 km körbanor och 380 km gång- och cykelvägar samt cirka 
310 km trottoarer. Dessa kräver ett kontinuerligt underhåll för att standarden på nätet ska 
kunna upprätthållas. Staden har en upphandlad driftentreprenör som har tillsyn på vägar och 
gång- och cykelbanor. Staden har också en upphandlad entreprenör som utför planerade 
beläggningsarbeten, vilket genomförs efter planering tillsammans med staden utifrån av 
nämnden årligen fastlagd budget. 

Ansvarig tjänsteman för beläggningsunderhåll har ett nära samarbete med Mälarenergi, som 
är det bolag som ansvarar för huvuddelen av stadens ledningsnät och således också har 
behov av att gräva upp vissa gator och allmänna platser. Om bolaget och staden har ett nära 
och fungerande samarbete möjliggör detta att ömsesidig nytta kan dras av varandra. Detta 
då bolaget bekostar återställning av de vägar de nödgats gräva upp vid ledningsdragning. I 
början av hösten varje år träffas staden och bolaget och går igenom sina respektive 
aktivitetslistor och försöker matcha dem med varandra för att möjliggöra gemensamt arbete.  
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I enhetens verksamhetsplan konstateras att till följd av de senaste årens återhållsamma 
budgetar för beläggningsunderhåll har svaga punkter i sammanhängande asfaltbeläggningar 
skapats genom att ett stort antal akuta insatser, såsom lagning av sprickor och potthål, har 
genomförts. Detta har lett till fler och fler skarvar, vilket i sin tur medför att uppkomsten av 
potthål och sprickor ökar ytterligare, vilka kräver än fler akuta åtgärder.  

Det finns enligt uppgift ett dokumentationssystem för vilka åtgärder som genomförs på de 
olika gatorna i staden. Systemet nyttjas dock inte då både tid och kompetens uppges 
saknas.  

Den tjänsteman vid enheten som ansvarar för planerat beläggningsunderhåll uppger att hon 
lägger mycket tid på att svara på frågor från allmänheten som rör det eftersatta underhållet. 
Uppskattningsvis lägger hon cirka två timmar per dag på detta, som uppges vara ett delvis 
störande inslag i arbetsutövningen. 

I budget för 2015 är ca 15 mnkr avsatt för planerat beläggningsunderhåll.  

3.2 Vägmarkeringar  

Underhållet av vägmarkeringar uppskattas vara bristfälligt. Enligt uppgift skulle staden 
behöva en budget på ca 2 mnkr årligen för att underhålla vägmarkeringar. Budget för under-
håll av vägmarkeringar var för 2014 600.000 kr och samma summa har budgeterats för 
2015. Staden har ett avtal med en entreprenör som sköter underhåll och komplettering av 
vägmarkeringar. Tekniska kontoret ser årligen över vilka vägmarkeringar som ska prioriteras. 

3.3 Brounderhåll  

En tjänsteman vid gatu- och trafikenheten har det övergripande ansvaret för stadens 206 
broar. En bro har enligt vedertagen definition en spännvidd på minst två meter. 

Enheten har upprättat rutiner för hur broarna ska inspekteras. Inspektionen genomförs av 
upphandlade konsulter som staden har ramavtal med. Av de 206 broarna är 126 äldre än 40 
år. Identifierade skador och förslag på åtgärder registreras i programmet BaTMan (Bridge 
and Tunnel Management) som är ett system framtaget av Trafikverket. Broarnas tillstånd 
registreras i systemet utifrån fasta definitioner i fyra nivåer. Tillståndsklass 0 (TK0) är den 
lägsta klassen, vilket innebär att bron bedöms ha en bristfällig funktion bortom 10 år.  

TK3 är den högsta klassen där bron bedöms ha bristfällig funktion vid inspektionen. TK3-
broar ska åtgärdas inom ett år. Rutinen är att varje bro ska inspekteras okulärt på handnära 
avstånd en gång vart sjätte år. Vid denna inspektion ska samtliga skador dokumenteras. 
Utöver detta genomförs en allmän inspektion vart tredje år. Vid denna inspektion undersöks 
om det uppkommit nya skador.  

Utifrån budget för året görs en prioritering av vilka TK3-broar som ska åtgärdas. Åtgärder 
genomförs i första hand på vägtrafikbroar vilket innebär att det på gång- och cykelbroar 
genomförs minimalt med åtgärder, då tillräckligt budgetutrymme inte finns. 

Vid kontroll i BaTMan den 19 maj 2015 konstateras att det finns 450 skador på stadens 
brobestånd på TK3-nivå. Detta innebär att de bör åtgärdas inom ett år. Kostnaden för att 
åtgärda samtliga skador beräknas uppgå till 12,1 mnkr. Totalt finns 750 skador registrerade i 
systemet på samtliga skadenivåer TK0-TK3. Uppskattad kostnad för att åtgärda samtliga 
skador uppgår till 75 mnkr. 

Ansvarig tjänsteman vid staden beslutar årligen vilka broar som ska prioriteras för underhåll. 
Underlaget för den årliga underhållsplanen hämtas från BaTMan. Utgångspunkten för prio-
ritering är att försöka hitta bästa samhällsekonomiska nytta. De broar som prioriteras är i 
huvudsak broar med hög årsdygnstrafik samt bussgator som saltas på vintern. 
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3.4 Barmarksunderhåll 

Barmarksunderhåll innebär skötsel av tillsyn och planering av åtgärder på körbana och gång- 
och cykelväg. Tillsyn innebär arbete med beläggningar, renhållning, ogräsborttagning, 
klottersanering, tillsyn av räcken, staket, trappor, bullerskydd, dagvatten- och dikesbrunnar, 
vägmärken, diken och uppsamlingskärl. Staden är inom detta område uppdelad i fem 
geografiskt avgränsade områden och barmarksunderhållet sköts av tre olika upphandlade 
driftentreprenörer. Uppdraget entreprenörerna har är att tillse att avsedd funktion på objekten 
upprätthålls. Genom tillsynen blir det möjligt att sätta in skötselinsatser och att förhindra att 
olyckor inträffar till följd av eftersatt underhåll. Tillsynen genomförs och bedöms med fyra 
olika begrepp. De fyra begreppen/nivåerna som utgör bedömningen är akut, skada, drift 
samt underhåll. Utöver tillsynen som genomförs av driftentreprenörerna har också invånarna 
i Västerås stad möjlighet att höra av sig till stadens kontaktcenter och rapportera eventuella 
brister de ser på ytor i staden. 

Entreprenörerna arbetar utifrån en funktionsbeskrivning där det beskrivs hur entreprenörerna 
ska agera och i vilken ordning åtgärder ska utföras. Vidare ingår i funktionsbeskrivningen 
definitioner av de fyra olika begreppen ovan. 

Enligt uppgift är dikesunderhållet mycket eftersatt, vilket leder till att såväl gator som gång- 
och cykelvägar förfaller i snabbare takt då vattenavledningen från dem inte fungerar 
tillfredsställande. Enligt uppgift är det otydligt vilken enhet i staden som ansvarar för 
underhållet av diken. 

Enligt ansvarig tjänsteman för barmarksunderhåll har staden för 2015 budget (ca 3,5 mnkr 
för 2015) att utföra insatser och åtgärda brister som bedöms som akut eller skada, vilket i 
stor utsträckning är lagning av potthål och sprickor i gator.  

3.5 Gatubelysning   

Enheten förvaltar stadens gatubelysning, som består av cirka 26.000 ljuspunkter. 
Ljuskällorna består i huvudsak av natriumlampor, kvicksilver och LED. Planen är att byta ut 
högeffektsljuskällorna och ersätta med LED-belysning som är en ljuskälla med låg energi-
åtgång samt lång livstid. Under 2015 kommer de sista kvicksilverlamporna bytas ut mot LED. 
Därefter inleds arbete med att byta ut natriumlamporna mot LED. Beståndet LED-armaturer 
uppskattas idag till cirka 10 %.  

Arbete pågår också med att byta ut gammal oljekabel och rost- och rötskadade belysnings-
stolpar. Planer för detta arbete sker i samråd med entreprenören. I samband med att kabeln 
byts genomförs också byte av de stolpar som är i behov av byte. Normalt är att kabelbyte 
sker där Mälarenergi samtidigt byter elledningar, så kallad samförläggning.  

Under kommande fem år bedöms kostnaderna för att byta ut gammal armatur mot LED till 
mellan 2,1 och 8,1 mnkr per år. Utöver detta tillkommer kostnader för kabelbyten och stolp-
byten. I staden finns en stor andel gammal gatubelysningskabel som succesivt behöver 
bytas ut. Den totala längden gammal kabel uppskattas till ca 420 km. En ungefärlig kostnad 
för kabelbyte inklusive återställning av yta uppskattas till ca 1000 kr per meter. Beståndet av 
rostskadade stolpar som behöver bytas ut är cirka 300 stycken per år. Kostnaden för detta 
uppskattas till cirka 6 000 kr per stolpe. 

Staden har ett avtal med entreprenör som sköter driften av gatubelysningen. Häri består den 
akuta driften av nätet med utbyte av armaturer som skadas eller går sönder. Det normala är 
att detta rapporteras av allmänheten. Normalt är att mellan 500 och 600 lampor går sönder 
varje år och måste bytas.  
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Belysningsansvarig i staden uppger att han gärna hade sett att budget bestått av en årlig fast 
summa, för att bättre möjliggöra planering av arbetet framgent. Byte av armaturer ingår i 
stadens investeringsbudget och för 2015 har 6 mnkr avsatts för detta ändamål. Även byte av 
kabel sorterar under investeringar. 2015 finns inga pengar avsatta för detta. I budget för 
2016 finns i dagsläget 4 mnkr avsatt för kabelbyte. Akuta byten av armaturer samt lagning av 
kabel går på driftbudgeten. Driften av gatubelysning uppgår årligen till ca 5,5 mnkr. 

3.6 Tekniska system  

Tekniska system är ett samlingsnamn på de tekniska anläggningar som ingår i den drift som 
utförs av teknik- och idrottsförvaltningen men där ansvaret vilar på tekniska kontoret. Inom 
tekniska system har all den verksamhet som behöver särskild kompetens samlats, till 
exempel rörande citytunneln, parkeringsledningssystem, markvärme, trafiksignaler, konst-
bevattning, rulltrappor, luftpumpar och cykelbarometer. Under 2015 genomförs kontroller och 
uppföljningar av objektens funktionalitet tillsammans med teknik- och idrottsförvaltningen. 
Därefter föreslås driftåtgärder, underhållsåtgärder samt utveckling av anläggningarna. 

4 Underhållsutredning och underhållsplaner 

I enhetens verksamhetsplan fastslås att i takt med att nya bostadsområden byggs och 
staden växer utökas gatunätet som enheten ansvarar för. Detta innebär kontinuerligt utökade 
ytor att sköta, vilket också leder till ökade driftskostnader.  

4.1 Underhållsutredning  

Under 2014 genomfördes en underhållsutredning av stadens hela gatu-, gång- och cykelnät. 
Utredningen omfattade okulärbesiktning och spårdjupsmätning på huvudleder och en 
komfortmätning på gång- och cykelvägar. Vidare fotograferades nätet var femte meter. 
Någon inventering av trottoarerna i staden gjordes inte, men här gjordes en schablon-
beräkning utifrån uppmätt underhållsbehov av gång- och cykelvägarna.  Utifrån resultatet har 
en statusrapport på hela kommunens gatu- och gång- och cykelnät tagits fram och rest-
levnadstid har beräknats för samtliga sträckor med ett 25-metersintervall. Restlevnadstid är 
den kvarstående tid som beräknas innan beläggningen är uttjänt om inga åtgärder utförs. 
Om åtgärd inte utförs inom beräknad restlevnadstid är en så kallad rekonstruktionsåtgärd 
nödvändig, vilket innebär ett betydligt större och mer kostsamt ingrepp. Konsultens 
inventering ligger till grund för enhetens underhållsplaner som tas fram per år. Underhålls-
utredningen uppskattas kunna nyttjas under kommande åtta år för att planera underhållet.  

Tabellen nedan visar restlevnadstiden för stadens gatu- och gång- och cykelvägnät enligt 
konsultens utredning från 2014. 

 

Restlevnadstid Gata Gång- och cykelväg 

0 år 14% 28% 

1 år 10% 10% 

2-4 år 20% 15% 

5-7 år 12% 7% 

>7 år 43% 40% 
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Av tabellen går att utläsa att det omedelbara underhållsbehovet för år 2015 är de belägg-
ningar som beräknas ha en restlevnad på 0-1 år. Detta motsvarar enligt genomförd 
inventering 24 % av stadens gator och 38 % av gång- och cykelbanorna.  

Det eftersatta underhållet (underhållsskulden) är den andel som beräknas ha en 
restlevnadstid på 0 år, och är de objekt som tillåtits förfalla till en standard som sannolikt 
medför fördyrade underhållsåtgärder. Detta betyder att staden har ett eftersatt underhåll på 
14 % av gatunätet och på 28 % av gång- och cykelvägnätet. 

Tekniska kontoret har efter genomförd utredning räknat ut kostnaden för det eftersatta 
underhållet för de gator och gång- och cykelvägar som har en restlevnadstid på 0 år. 
Resultatet visar att kostnaden uppgår till ca 100 mnkr för gator och 69 mnkr för gång- och 
cykelvägar. Trottoarer har som konstateras ovan inte ingått i inventeringen, men den 
bedömning som görs är att trottoarer har samma status som gång- och cykelnätet. Härav 
uppskattas kostnaden för eftersatt underhåll på trottoarer till ca 30 mnkr. Detta ger en total 
underhållsskuld på ca 200 mnkr. För att komma till rätta med det eftersatta underhållet 
samtidigt som normalt underhåll ska genomföras bedöms budgetbehovet uppgår till  
ca 78 mnkr per år under perioden 2015-2019 för asfaltbeläggningar. I den uppskattade årliga 
kostnaden ingår inte det normala underhållet av trottoarer, varför den egentliga summan är 
större.  

Som konstateras tidigare har enheten för 2015 15 mnkr avsatt för beläggningsunderhåll, 
vilket inte är tillräckligt för att kunna tillgodose behoven för åtgärder enligt ovan. Enligt uppgift 
har enheten valt att prioritera underhållet för 2015 på de gator och gång- och cykelvägar som 
har en bedömd restlevnadstid på 1 år. Syftet med denna prioritering är att ta hand om det 
som kan åtgärdas med normalt underhållsarbete (fräsning och asfaltering) innan belägg-
ningen blir så eftersatt att större och mer kostsamma åtgärder krävs. Detta arbetssätt 
innebär att om det normala underhållsbehovet kan hanteras, utan att låta något bli eftersatt, 
kommer underhållsskulden behållas på en fast nivå. Här förutsätts dock att tillräckligt med 
medel avsätts årligen för att hantera det normala underhållet. Enligt den kalkyl som 
konsulten tar fram i sin rapport krävs närmare 29 mnkr årligen under de närmaste fem åren 
för att klara av att underhålla de gator som fortfarande kan hanteras med normala åtgärder.  
I beräkningen ingår inte gång- och cykelvägar. För gång- och cykelvägar är motsvarande 
budgetbehov 9,2 mnkr årligen för de kommande fem åren. Eftersatta objekt skulle då lämnas 
utan åtgärd. 

Kontoret konstaterar även att då status på gatu- och gång- och cykelvägnätet har bedömts i 
25-metersintervall innebär det att en väg oftast består av olika restlevnadstider. Vid planerat 
beläggningsunderhåll åtgärdas alltid längre sträckor än 25 meter. Detta innebär att insatser 
även berör sträckor som har längre bedömd kvarvarande livstid. Detta görs för att få ett 
sammanhållet vägnät och ett kostnadseffektivt underhåll.  

Konsultens rapport beräknar också hur stor kapitalförstöringen blir om gator tillåts förfalla 
från standard som endast kräver normal underhållsåtgärd till standard för eftersatt underhåll, 
det vill säga där rekonstruktionsåtgärd är nödvändig. Beräkningen görs dels för lokalgator 
och dels för övriga gator. Tabellen nedan visar kostnadsförändringen då rekonstruktions-
åtgärd är nödvändig, vilket blir följden vid eftersatt underhåll. 

 

 Lokalgator Övriga gator 

Kostnad normalt underhåll 125 kr/m2 125 kr/m2 

Kostnad eftersatt underhåll 213 kr/m2 250 kr/m2 

Kostnadsökning 70% 100% 
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Tabellen ovan visar på en omfattande kostnadsökning då gator tillåts förfalla från normal 
standard till eftersatt standard. 

 

Tabellen nedan visar motsvarande kostnader för gång- och cykelvägar. 

 Gång- och cykelvägar 

Kostnad normalt underhåll 137 kr/m2 

Kostnad eftersatt underhåll 206 kr/m2 

Kostnadsökning 50% 

 
Enligt intervjupersonerna är enheten i stort behov av att få information tidigt om hur stor 
budget kommer bli för kommande år. En uppskattning som görs är att om budget 
presenteras i maj skulle en tydligare och bättre planering av kommande års arbete kunna 
göras. Information behöver lämnas till upphandlade entreprenörer i god tid rörande hur stort 
budgetutrymmet är, så att de hinner planera sitt arbete för kommande år. 

4.2 Underhållsplaner 

4.4.1 Beläggningsunderhåll 

För 2014 togs ingen plan rörande beläggningsunderhåll fram. Det genomfördes heller inget 
arbete rörande beläggningsunderhåll till följd av att det inga fanns några medel avsatta i 
budget för detta ändamål.  

Från 2015 och framåt bygger underhållsplanerna i huvudsak på den underhållsutredning 
som genomfördes av hela gatu- och gång- och cykelnätet under hösten 2014. Prioritering 
görs av de sträckor som bedöms ha en restlevnadstid på 1 år. Detta för att i möjligaste mån 
undvika att öka underhållsskulden. 

4.4.2 Brounderhåll 

Underhållsplanen för planerat underhåll av broar bygger på den information som finns att 
hämta i systemet BaTMan, där broinspektörerna registrerat information om samtliga broar.  

Då budget inte tillåter att samtliga broar med skador av typen TK3 åtgärdas under året sker 
ytterligare prioritering i underhållsplanen. Här är enligt uppgift utgångspunkten att åtgärda de 
objekt som har störst samhällsekonomisk nytta, vilket i detta hänseende anges vara större 
trafikerade stråk med hög årsdygnstrafik samt de bussgator som saltas vintertid. 

Underhållsplanerna saknar dokumenterad analys av varför somliga åtgärder prioriteras 
framför andra. 

4.4.3 Barmarksunderhåll  

Planer för planerat underhåll tas fram årligen av de entreprenörer som staden har avtal med, 
två externa entreprenörer samt stadens teknik- och idrottsförvaltning. Underhållsplanerna 
beskriver vilka underhållsåtgärder som ska vidtas under året. I underhållsplanerna 
specificeras typ av åtgärd, område samt uppskattad kostnad. I planen från en av 
entreprenörerna framgår också konsekvensen om åtgärden inte utförs samt fördelen om 
åtgärden genomförs. För 2015 finns ingen underhållsplan för område Öster, som är det 
område teknik- och idrottsförvaltningen ansvarar för. 
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4.4.4 Gatubelysning 

Rörande underhållsplanen för belysning finns en karta över staden där det framgår var 
kvicksilver-, natrium- och LED-armaturer finns. Utifrån tilldelad årlig budget beräknas vilka 
områden som ska prioriteras för armaturbyten innevarande år. 

2012 gjordes också en inventering av kabel. Inventeringen ligger till grund för vilka 
kabelarbeten som behöver göras. Kabelbyten utförs i samråd med entreprenören på 
områden där kabelstandarden är undermålig och många fel uppkommit vilket gjort att 
omkopplingar inte längre är möjliga för att upprätthålla funktionen.  

Rörande kabelbyte är enheten också bunden av vilka ledningsarbeten Mälarenergi planerar. 
Kabelbyten görs i första hand på samma sträckor där Mälarenergi gör ledningsbyten.  

Någon inventering av vilka belysningsstolpar som behöver bytas ut har inte gjorts. 
Inventering av rostskador på stolpar görs i samband med större armaturbyten och med 
stickprovskontroller i utsatta områden. 

5 Svar på revisionsfrågorna och rekommendationer 

 
 Finns tydliga och väl genomarbetade underhållsplaner, på kort respektive lång 

sikt, baserade på analys av underhållsbehov? 

Det finns underhållsplaner för väsentliga områden inom enhetens ansvarsområde. 
Underhållsplaner tas fram för beläggningsunderhåll, brounderhåll, barmarksunderhåll och 
gatubelysning. Underhållsplanerna inom området barmarksunderhåll tas fram av upp-
handlade entreprenörer. För ett av de tre geografiska områdena staden är indelad i saknas 
underhållsplan för 2015. I detta område ansvarar stadens egen teknik- och idrottsförvaltning 
för underhållet. Entreprenörernas underhållsplaner ser olika ut vilket försvårar såväl 
jämförelse mellan dem som prioritering. För områdena beläggningsunderhåll, brounderhåll 
samt gatubelysning ansvarar gatu- och trafikenheten för framtagande av underhållsplaner. 
Dessa bygger i huvudsak på tidigare genomförda inventeringar av underhållsbehov. Inom 
området gatubelysning saknas underhållsplaner för byte av belysningsstolpar. 
 
Underhållsplanerna löper som regel över ett kalenderår. Några långsiktiga underhållsplaner 
tas inte fram. Däremot tydliggörs det långsiktiga underhållsbehovet i den underhållsutredning 
som genomfördes under hösten 2014. 
 
Vår bedömning är att väl genomarbetade underhållsplaner på ettårsbasis inom väsentliga 
områden finns, med undantag för underhållsplan av barmarksunderhåll för område Öster.  
 
Dokumentationssystemet för gatuunderhåll (TEKIS Gata) nyttjas enligt uppgift inte i någon 
stor utsträckning. Anledningar till detta uppges vara såväl kompetens- som tidsbrist. Vi gör 
bedömningen att avsaknad av dokumentation av vilka beläggningsunderhållsinsatser som 
genomförs är en brist. Nyttjas dokumentationssystemet till fullo bör framtida kostsamma 
underhållsutredningar kunna undvikas. 

 
 Hur prioriteras och fördelas resurserna för underhåll? 

Konsekvensen av nya redovisningsprinciper är att budgetanslaget för det planerade gatu- 
och brounderhållet i tekniska nämndens budget överförs från driftbudgeten till 
investeringsbudgeten. Det innebär att nämndens driftbudget för planerat underhåll minskas 
med 7 mnkr samtidigt som nämndens investeringsram 2015 utökas med 20 mnkr att 
utnyttjas för underhåll. Numera sorterar all den verksamhet som bedrivs inom den så kallade 
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driftgruppen vid gatu- och trafikenheten, förutom kostnader för barmarksunderhåll, under 
investeringar. 

Vid prioritering och fördelning av resurserna tas avstamp i underhållsskuldens storlek. 
Enhetschefen gör en bedömning utifrån föreliggande behov. 2012 togs en prioriterings-
ordning fram utifrån underhållsskulden. Prioriteringsordningen ser ut enligt följande: 

1. Brounderhåll 
2. Beläggningsunderhåll 
3. Tätning av diken  
4. Vattenavledning från gator och diken 
5. Ogräs i hårdgjorda ytor 
6. Trappor 
7. Omläggning av plattor 

Som konstaterats tidigare finns dock som regel endast budget för de två första punkterna i 
prioriteringsordningen, såvida akuta behov inte uppstår då åtgärderna sorterar under 
driftbudgeten. 

 
 Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till det bedömda behovet? 

Underhållsskulden på asfaltsbelagda ytor, det vill säga gator och vägar, gång- och cykel-
vägar samt trottoarer beräknas uppgå till cirka 200 mnkr. Underhållsskulden på broar 
beräknas uppgå till cirka 40 mnkr. Inom barmarksunderhåll är underhållsskulden omfattande 
där endast åtgärder vidtas som bedöms vara akuta eller där risk för skada föreligger. Bland 
annat kan konstateras att det inom vissa områden, som till exempel underhåll av diken, inte 
har genomförts några omfattande underhållsåtgärder under senare år. 

Gatu- och trafikenheten konstaterar att de med tilldelad budget inte kommer att kunna förmå 
minska underhållsskulden under 2015, utan risken är att den kommer öka.  
 
Kommunstyrelsens bedömning är att dagens underhållsnivå är så låg att den måste utökas, 
oavsett om redovisningen görs i inversteringsbudgeten eller driftbudgeten. Om underhållet 
blir ännu mer eftersatt kommer det på sikt att leda till ännu högre kostnader om gatunätet ska 
hållas på acceptabel nivå. 

Vår bedömning är att nuvarande underhåll inte är tillräckligt i förhållande till det bedömda 
behovet. Risk för omfattande kapitalförstöring föreligger då staden inte förmår utföra löpande 
underhåll i nödvändig utsträckning. 

 
 I vilken omfattning görs riskbedömning av kostnader och risker som är förenade 

med underhåll som skjuts på framtiden eller där underhållsnivån justeras ned? 

Tekniska kontoret genomförde under 2012 en granskning av underhållsskulden inom 
enhetens verksamheter. Underhållsskulden beräknades på nytt i samband med underhålls-
utredningen som genomfördes under hösten 2014.  
 
I en av de underhållsplaner som tas fram för barmarksunderhållet tas konsekvenser upp vid 
uteblivet underhåll. Någon analys eller riskbedömning för uteblivet eller uppskjutet underhåll 
görs dock inte. Några beräkningar av kostnadsökningen vid uteblivet underhåll görs inte 
heller på årlig basis.  
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 Vilka konsekvensanalyser görs av när underhållet blir eftersatt, bl.a. vilka ökade 
kostnader det kan ge? Finns resultatet av dessa analyser med i de beslutsunderlag 
som går till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige? 

Några konsekvensanalyser, eller beräkningar av kostnadsökningen, vid uteblivet underhåll 
görs inte. Vi bedömer dock att medvetenheten om kostnadsökningen vid uteblivet underhåll 
vid enheten är mycket god.  Resultat och beräkningar av kostnadsökningar vid uteblivet 
underhåll presenteras inte för nämnden. Av budgetdokumentet framgår dock att nödvändig 
budget för beläggningsunderhåll är 40 mnkr per år för att underhållsskulden inom dessa 
områden inte ska öka. Den sammanlagda underhållsskulden uppskattas till ca 400 mnkr.  

5.1 Övergripande bedömning och rekommendationer  

Syftet med granskningen har varit att bedöma om det finns ändamålsenliga underhållsplaner 
som säkerställer drift och underhåll inom gatu- och trafikenhetens ansvarsområde. 

Granskningen visar att det i stor utsträckning finns underhållsplaner på kort sikt. Dock 
saknas i huvudsak analyser av ett eventuellt eftersatt underhåll och vilka konsekvenser ett 
uteblivet underhåll får.  

Vår bedömning är att tekniska nämnden i huvudsak har god kunskap om vilket underhåll 
samt vilket underhållsbehov som föreligger. Nämnden har också erhållit information om 
underhållsskulden. Trots den kapitalförstöring som uteblivet underhåll leder till har tekniska 
nämnden inte prioriterat området under senare år. Fortsatta underdimensionerade budgetar 
kommer med stor sannolikhet leda till ökad kapitalförstöring. 
 
Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ger vi tekniska nämnden följande 
rekommendationer: 

 Nämnden bör tillse att dokumentationssystemet för beläggningsunderhåll nyttjas. 
 

 Nämnden bör framgent efterfråga en tydligare presentation av de konsekvenser som 
blir resultatet av den år efter år underdimensionerade budgeten. 

 

 Nämnden bör framgent tillse att utformning av underhållsplanerna rörande 
barmarksunderhåll likformas för att möjliggöra jämförelser av underhållsbehoven 
inom stadens olika områden.  
 

 Nämnden bör omgående begära in underhållsplan för barmarksunderhåll för område 
Öster, för att möjliggöra planering och prioritering av det underhåll som ska göras 
under året.  
 

 Nämnden bör överväga om det behöver göras en inventering av stadens bestånd 
av belysningsstolpar då dessa inventeras i samband med byte av armatur 

 
Följande rekommendation ges till kommunstyrelsen: 
 

 Kommunstyrelsen bör säkerställa att det finns en tydlig bild av kapitalförstöringens 
omfattning och dess konsekvenser på kort och lång sikt 

 
Västerås den 16 juni 2015 
 
 
 
Anders More   Andreas Halvarsson 
Verksamhetsrevisor  Verksamhetsrevisor  
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