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Sammanfattning 
Luleå kommun funderar på att införskaffa ett GPS-baserat kvalitets- och 
uppföljningssystem för gatudrift. Detta för att få en bättre kontroll på vilka 
aktiviteter inom gatudrift som har utförts samt när och vart de har utförts. Detta 
arbete åt Luleå kommun syftar till att utvärdera hur ett GPS-baserat kvalitets- 
och uppföljningssystem kan användas inom kommunal gatudrift. Vilken data 
som kan genereras från ett sådant system och hur den ska användas. 
 
Arbetet har genomförts som en fallstudie med uteslutande kvalitativt material. 
Genom litteraturstudier och observationer har data samlats in och analyserats 
för att komma fram till hur kommunen ska kunna nyttja ett sådant system. 
Resultatet är presenterat i form av ett förslag. Där föreslås att införandet av ett 
GPS-baserat system införs i olika tidsperioder, där kvalitetssäkring är det första 
och enklaste steget att införa. Därefter införs funktioner för inventering, 
uppföljning, realtidslösning och koppling till andra system där prioriteringen 
har varit vilka behov samt hur tids- och resurskrävande införandet är. 
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Abstract 
Luleå municipality is considering invest in a GPS-based quality and feed back 
system for road maintenance in order to get a better control over performed 
activities. The purpose of this thesis is to evaluate how a GPS-based quality 
and feed back system can be used within a municipality for road maintenance; 
which data to generate and how to use it. 
 
This thesis has been carried out as a case study with almost entirely qualitative 
data. Data was collected through literature studies and observations and then 
analysed in order to come up with a suggestion for how a municipality can use 
a GPS-based quality and feed back system. The result presents a proposal 
where the use of a GPS-based quality and feed back system is introduce in 
different time phases where quality assurance is the first and easiest step to 
introduce. Then new functions were introduced; inventory, feed back, real-time 
solution and integration with other systems, where the priority was demand and 
how much time and resources that the introduction required. 
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1 Inledning 
Det inledande kapitlet presenterar arbetets bakgrund, syfte, avgränsningar och 
läsanvisningar. 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle sker drift och underhåll av gator och vägar med en viss 
ekonomisk budget vilket leder till att metoder och hjälpmedel tas fram för att 
minska de ekonomiska utgifterna. 
 
Ett hjälpmedel som på senare tid har börjat användas inom gatudriften är GPS. 
GPS står för Global Positioning System och ger en positioneringskoordinat 
med hjälp av satelliter. GPS-tekniken som i början var tänkt för militärt bruk 
har mer och mer börjat användas för civila ändamål. Ett GPS-baserat kvalitets- 
och uppföljningssystem kan användas till kvalitetssäkring av utförda åtgärder. I 
Sverige har Vägverket redan installerat GPS-baserade system i cirka 1 200 av 
sina fordon för driften av de allmänna vägarna. Flera kommuner har också 
installerat eller börjat se över tekniken för att använda den vid drift av de 
kommunala vägarna. 
 
Luleå kommun har en ofullständig kontroll på vilka aktiviteter inom gatudriften 
som har gjorts samt när och vart de har utförts. Därför funderar Luleå kommun 
på att införskaffa ett GPS-baserat kvalitets- och uppföljningssystem till sina 
fordon för användning inom gatudrift. Detta för att bland annat få en bättre 
kvalitetssäkring och uppföljning på sina utförda aktiviteter. En frågeställning är 
om data från GPS-systemet är hållbart som bevis vid en stämning för 
uppkomna skador på grund av att Tekniska förvaltningen eventuellt inte har 
skött sina åtaganden. 
 
Tekniska förvaltningen vid Luleå kommun har bestämt sig för att testa och 
utvärdera ProData, vilket är ett av de system som finns på marknaden. 

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka hur ett GPS-baserat kvalitets- och uppföljningssystem 
kan nyttjas inom kommunal gatudrift. Syftet är även att undersöka vilken 
information som kan genereras från ett sådant system och hur den ska 
användas. 
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1.3 Avgränsningar 
Arbetet begränsas till att analysera ett system, ProData, vilket är det system 
som Luleå kommun överväger att köpa in. Arbetet syftar inte till att driftsätta 
systemet. Ruttoptimering och den ekonomiska påverkan ingår inte i arbetet. 

1.4 Läsanvisningar 
Läsare som redan är insatta i projektet och dess bakgrund rekommenderas i 
första hand Kapitel 8 Resultat och Kapitel 9 Diskussion. 
 
För läsare som inte är insatta i projektet rekommenderas Kapitel 2 
Nulägesanalys innan Kapitel 8 Resultat och Kapitel 9 Diskussion studeras. 
 
Läsare som vill fördjupa sig i de teorier som används kan med fördel börja med 
Kapitel 4 Teoretisk referensram där en kortare genomgång sker av de teorier 
och begrepp som används i rapporten. 
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2 Nulägesanalys 
En nulägesanalys har genomförts för att få förståelse för hur verksamheten 
fungerar innan införandet av ett GPS-baserat kvalitets- och uppföljningssystem 
för drifts- och underhållsaktiviteter vid gatudriften i Luleå kommun. 

2.1 Tekniska förvaltningen, Luleå kommun 
I Tekniska förvaltningens verksamhet ingår att ansvara för och samordna 
kommunens totala lokalbehov, behov av teknisk infrastruktur i form av gator 
och vägar, trafiksäkerhet, vatten- och avloppsförsörjning (VA), 
avfallshantering, renhållning, parker, grönområden och skogsmark. Antalet 
medarbetare vid Tekniska förvaltningen är cirka 525 personer vid sju 
avdelningar och omsättningen är cirka 1 miljard kronor. Se Figur 2.1 för 
organisationsschema. 

Externa lokaler

Park & Natur

Teknik- och
fastighetschef

Projektutveckling

Teknisk service

Assistent/
Sekreterare

Ekonomi-
administration

Gata & Trafik

Personal-
administration och

Information

VA & Avfall

Verksamhetsstöd

Kommunala lokaler

 

Figur 2.1 Organisationsschema för Tekniska förvaltningen 
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2.2 Gata & Trafik 
Avdelningen Gata & Trafik ligger under Tekniska förvaltningen och består av 
cirka 45 personer, se Figur 2.2. Den ansvarar för Luleås gator och vägar i 
kommunen samt vatten- och avloppsledningar. Övriga vägar inom Luleå 
kommun är antingen privatägda eller så har Vägverket ansvaret för dem. Totalt 
består kommunens ansvarsområde av: 

• 580 kilometer gator och vägar 
• 583 signalhus och detektorer för trafiksignaler 
• 110 kilometer gång- och cykelvägar 
• 1 600 kilometer vatten- och avloppsledningar 
• 29 kilometer isvägar vintertid 
• 97 gångtunnlar och broar 
• 1 540 parkeringsplatser 

Trafikanordningar

Avdelningschef

Gator
Centrum

Assistent

Trafiksektionen

VA-ledningar
Centrum

Gator och VA-ledningar
Norra och Södra

Sektion gatudrift

Trafikövervakning

 

Figur 2.2 Organisationsschema för avdelningen Gata & Trafik 

2.3 Väghållning 
Det finns sju regionsansvariga som är ansvariga för vägunderhållet på fem 
områden. Dessa områden är Centrum, Öster, Väster, Söder och Råneå. 
Regionsansvariga är indelade i ett jourschema för att beredskap ska finnas ifall 
akuta insatser måste utföras utanför kontorstid. De har då ansvaret för hela 
kommunen exklusive Råneå. 
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Förarna ligger organisatoriskt inte under avdelningen Gata & Trafik, utan de 
tillhör avdelningen Teknisk service. Detta betyder att de regionsansvariga för 
Gata & Trafik internt beställer körningarna från Teknisk service. 
 
Vart tredje år upphandlas arbeten på entreprenad gällande beläggningsarbeten, 
gatu- och justeringsarbeten, maskintjänster, lastbilar för plogning och 
snöbortforsling, trafikmålning, VA och park. 

2.3.1 Sommarväghållning 
Vägnätet inventeras varje vår okulärt då snön har försvunnit. Det som ses över 
är brunnar, beläggning, diken och spår efter VA-läckor. Synpunkter på vägens 
standard tas även emot från allmänheten, åkerier, bussbolag, taxi med flera. 
 
Regionsansvarige för respektive område är ansvarig för inventeringen och 
protokollför resultatet som ligger till grund för beställningen till intern personal 
och entreprenörer. Varje regionsansvarige dokumenterar inventeringen på sitt 
eget sätt. 
 
När inventeringen av området är klart prioriteras objekten främst utifrån 
ekonomi, trafikfarlighet och funktion. Denna prioritering görs av 
regionsansvarige själv. Om det gäller ett större objekt görs prioriteringen av de 
regionsansvariga tillsammans. När åtgärder, till exempel ombyggnad eller 
nybyggnad, ska utföras skall cykelvägar prioriteras före bilvägar. 

2.3.2 Vinterväghållning 
Vinterväghållningen inleds i och med att vägkantsmarkering genomförs under 
hösten innan första snöfallet. Vid behov kompletteras dessa under vintern. 
Dessutom avlägsnas betonggrisar, cykelställ och dylikt från cykelbanor, torg 
och liknande platser. 
 
När plogning och halkbekämpning av vägar och gågator ska utföras beror på 
temperatur, nederbörd, snökonsistens, vind med mera. Dagligen kör sandbilar 
och traktorer sina rutter där förarna med erfarenhet sandar där behov finns, till 
exempel vid backar och korsningar. När åtgärder, till exempel plogning eller 
halkbekämpning, ska utföras skall cykelvägar prioriteras före bilvägar. Förarna 
handskriver körjournaler och tidsrapporter efter arbetspasset som lämnas till 
respektive regionsansvarige. 
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Vid akuta behov ringer regionsansvarige vid kommunen de olika gruppledarna 
för de externa åkarna. Dessa sammankallar i sin tur respektive 
gruppmedlemmar. Gruppmedlemmarna vet på förhand vilka områden och 
uppgifter de har. De interna åkarna får regionsansvarige själv ringa upp. I 
extrema fall är upp till 70 fordon, utkallade samtidigt. 
 
Det finns ingen dokumenterad rutin för hur plogning och halkbekämpningen 
ska genomföras. De regionsansvariga förlitar sig ofta på känsla och erfarenhet 
när beslut ska tas om när och vad som ska utföras. 
 
De flesta halkolyckor i Luleå sker på gågatan mellan Smedjegatan och 
Kungsgatan. Husägaren har generellt ansvaret för att sköta trottoaren framför 
byggnaden fram till trottoarkanten. När det gäller gågatan i Luleå centrum har 
kommunen hela ansvaret. 
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3 Metod 
Metodkapitlet beskriver arbetsprocessen, de metoder som använts vid 
datainsamling och analys samt en metoddiskussion. 

3.1 Arbetsprocess 
Arbetet har följt en timglasmodell enligt Figur 3.1. Den syftar till att ge en bred 
bakgrund under arbetets startskede, därefter smalnar området av och fokuserar 
på syftet med arbetet. Slutligen expanderas området för att kunna se resultaten 
och diskussionen i ett större sammanhang. 

Bakgrund

Problem

Syfte och avgränsningar

Empirisk studie

Analys

Resultat

Diskussion

Metod

Datainsamling
Dataanalys

Referensram

Teori

Ger inledning till

Skall leda till
uppfyllelse av

Ger inledning till

Fördjupning av
valda områden

Återkopplar
resultaten till

Används som
verktyg för

Används som
verktyg för

Leder fram till

Allmän
Specifik

Allmän
Specifik

Påverkar
valet av

Styr vad man
undersöker

Styr hur man
undersöker

 

Figur 3.1 Arbetsmodell (fritt efter Davidsson) 

3.2 Forskningsmetod 
Enligt Holme och Solvang (1991) finns det två olika metodiska angreppssätt 
och dessa delas in i kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativa bygger 
på data som är mätbar såsom siffror eller andra graderbara variabler. Kvalitativ 
bygger på data som inte kan analyseras numeriskt, den består oftast av skriven 
text eller verbal information. 
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Detta arbete använder sig av ett kvalitativt angreppssätt då inga mätbara data 
finns. 

3.3 Undersökningsmetod 
Enligt Holme & Solvang (1991) skapar en fallstudie förståelse och helhetsbild 
av situationen vilket gör den till en lämplig kvalitativ undersökningsmetod. 
Därför valdes en fallstudie för detta arbete. 
 
En fallstudie innebär att ett specifikt problem studeras på djupet. Enligt Bell 
(2000) samlas informationen in på ett systematiskt sätt och relationer studeras 
mellan variabler för att få en fullständig bild över samspelet mellan dessa. De 
metoder som oftast kommer till användning under en fallstudie är observationer 
och intervjuer men inget speciellt tillvägagångssätt utesluts utan de 
insamlingsmetoder som används väljs ut så att de passar uppgiften. 

3.4 Datainsamling 
Insamling av data kan delas in i primärdata och sekundärdata. Primärdata är 
enligt Kotler (1999) den information som författarna får direkt vid källan, 
exempelvis vid intervjuer. Sekundärdata är existerande information som någon 
annan har samlat in i ett annat syfte. 

3.4.1 Primärdata 
Genom samtal med fordonsförare och andra berörda vid Luleå kommun 
bildades en uppfattning om hur verksamheten fungerade innan införandet av ett 
GPS-baserat kvalitets- och uppföljningssystem. För att få en bild av hur 
kommunal gatudrift fungerar utfördes en mängd observationer. Bland annat 
åkte författarna med en förare under ett arbetspass. 
 
Primärdata om hur det GPS-baserade kvalitets- och uppföljningssystemet 
ProData fungerar samlades genom ett studiebesök och samtal med anställda på 
Cartesia. Genom praktisk användning av ProData erhölls kunskap och 
kännedom om hur systemet fungerar. 
 
Skellefteå kommun har en liknande verksamhet som Luleå kommun och de har 
använt ProData i cirka två år. Lärdomar och erfarenheter om deras användning 
av ProData samlades in genom observationer under ett studiebesök. 
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3.4.2 Sekundärdata 
Information till teorier hittades på Internet och genom litteraturstudier. 
 
Genom att studera informationsbroschyrer, utbildningsmaterial, manualer och 
systemet i sig erhölls information om hur ProData fungerar. 

3.5 Dataanalys 
Utvärdering av ProData under full drift kunde inte genomföras då systemet inte 
kunde driftsättas under arbetes gång. Däremot genomfördes en utvärdering av 
klient- och serverdelen av ProData genom att testanvända dem. 
 
Genom studier av GPS-teori och det GPS-baserade kvalitets- och 
uppföljningssystemet ProData analyserades vilka data som kan genereras idag 
och i framtiden. Den information som Cartesia, utvecklare av ProData, gav om 
hur de ser på framtiden för GPS-baserade system analyserades. 
 
I Figur 3.2 ses en modell över hur data analyserades. Genom samtal med 
Cartesia, Zürich (Luleå kommuns försäkringsbolag) och Skellefteå kommun 
togs information fram om vilken data som är möjlig att generera från systemet. 
Hur genererad data kan användas analyserades fram genom att se till 
kommunens behov samt författarnas egna idéer och resulterade i ett förslag till 
kommunen. 

Genererbar data

Hur genererbar data
kan användas

Resultat / Förslag

 

Figur 3.2 Modell över dataanalysen 



 Kapitel 3 - Metod 

- 10 - 

3.6 Metoddiskussion 
Vilken metod som väljs vid en studie är avgörande för dess validitet och 
reliabilitet. I detta avsnitt presenteras en diskussion kring arbetets validitet och 
reliabilitet. 

3.6.1 Validitet 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) är validiteten en metods förmåga 
att mäta det som är tänkt att mätas. Vid insamling av sekundärdata har de 
senaste referenserna som möjligt använts för att informationen ska vara 
uppdaterad. Insamlad primärdata verifierades med källorna för att eliminera 
eventuella misstolkningar. 
 
På grund av att arbetet behandlar ett nytt teknikområde har främst 
Internetkällor används, detta för att informationen inte finns i tryckt form. Den 
information som har hämtats är teknisk fakta och därför svår att förvränga. 

3.6.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mätinstruments förmåga att presentera ett trovärdigt resultat, 
enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999). Samma resultat ska uppnås om 
någon annan person genomför samma undersökning med samma metod. 
 
Fakta om GPS och telekomteknikerna är ren fakta och inte information 
påverkad av någons vinstintresse. 
 
För att säkerställa reliabiliteten verifierades alla antaganden och slutsatser med 
berörda parter. Vad gäller information från Cartesia så ska eftertanke ges till att 
de är en säljande organisation och har intresse av att just deras system väljs. 
Författarna har under arbetets gång försökt förhållit sig kritiskt till ProData för 
att uppnå en hög reliabilitet. 
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4 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras de teorier och begrepp som använts i arbetet. 

4.1 Logistik 
Enligt Rushton et al (2000) finns det ingen bra definition som täcker upp allt 
som logistikbegreppet kan innefatta. Detta på grund av att företag, produkter 
och system är och fungerar olika. Logistik är en komplex och dynamisk 
verksamhet som måste vara flexibel och föränderlig till varierande restriktioner 
och behov, därav finns många definitioner av begreppet logistik. 
 
Persson & Virum (1998) tycker att Council of Logistics Management har en 
klassisk definition av logistik: 
 

“Logistics is a process of planning, implementing and controlling the 
efficient, effective flow and storage of raw materials, in-process 
inventory, finished goods, services, and related information from 
point of origin to point of consumption (including inbound, outbound, 
internal, and external movements) for the purpose of confirming to 
customer requirements.” 

 
Följande definition av logistik ur Nationalencyklopedin (1993) är mer passande 
för detta arbete då den även innefattar informationsflöde: 
 

”Logistikbegreppet fokuserades först kring teknik och fysiska 
produktflöden på operativ nivå, men har senare utvecklats till att 
också inbegripa mera strategiska aspekter på informationsflöden och 
organisationsstruktur för materialflöden.” 

4.2 Väghållning 
Enligt Luleå kommun (2002) är väglagen den övergripande lagstiftning som 
styr väghållningen. Dessutom styr lag 1998:814 i SFS, svensk 
författningssamling, Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning, i vilken omfattning väghållningen skall utföras. 
 
Enligt Svensk författningssamling 1998, Nr. 515-944. (1999) är en kommun 
ansvarig för att det kommunala vägnätet enligt lag 1998:814, 2§, första stycket: 
 

”På gator, torg, parker och andra allmänna platser som är 
redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) och för 
vilka kommunen är huvudman, ansvarar kommunen för att platserna 
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genom gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett 
sådant skick att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa 
hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på 
platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, 
framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunens skyldigheter gäller 
inte, om åtgärderna skall utföras av staten som väghållare.” 

4.3 Global Positioning System 
Enligt Lantmäteriverket (1996) är Global Positioning System, GPS, ett 
satellitbaserat navigations- och positionsbestämningssystem. Systemet är 
utvecklat av det amerikanska försvaret och som i december 1993 blev 
tillgängligt först för civilt bruk och sedan i juli 1995 för militär användning. 
 
 Vidare förklarar Lantmäteriverket (1996) att för den civila marknaden har GPS 
stor betydelse och används bland annat till geodetisk mätning, 
positionsbestämning i vetenskapliga projekt, navigering, flygfotografering, 
utprovning av militära system och positionsbestämning i tillämpningar för 
geografiska informationssystem. 
 
GPS består av tre delar: 
 

• Rymddelen – Systemet är enligt Trimble (2003) uppbyggt av 24 
satelliter, se Figur 4.1, som kretsar kring jorden på cirka 20 200 
kilometers höjd. De har en omloppsbana av tolv timmar och har en 
planerad livslängd på sju och ett halvt år. Av dessa 24 används 21 för 
positionsbestämmelse och resterande tre som reserv. 

 

 

Figur 4.1 GPS-satellit (University of Colorado, 2003) 
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Misra & Enge (2001) skriver att de första tio satelliterna, Block I, 
skickades upp i rymden mellan 1978 och 1985. Satelliterna skickades 
upp för att demonstrera möjligheterna med GPS. Block II och IIA 
skickades upp 1989 och kommer att bytas ut tidigast 2005. Tabell 4.1 
visar en översikt av tidsfaserna. 

Tabell 4.1 Översikt av satelliternas tidsfaser (fritt efter Misra & Enge, 2001, s. 33) 

 Block II/IIA Block IIR Block IIF 
Antal 28 21 12 
Första 
uppskjutning 

1989 1997 2005 (beräknat) 

Effekt (W) 1100 1700 2900 (beräknat) 
Livslängd (år) 7.5 10 15 
Kostnad/satellit $43M $30M $28M 

(beräknat) 

• Kontrolldelen – Det finns fem olika kontrollstationer och enligt Trimble 
(2003) finns de i Hawaii, Ascension Island, Diego Garcia, Kwajalein och 
Colorado Springs, Figur 4.2. Deras uppgift är att övervaka den fysiska 
hälsan på satelliterna och att korrigera eventuella fel i deras 
omloppsbana. Masterstationen i Colorado Springs sänder upp en 
korrigering för tillfälliga konstanter och tidsförskjutningsfel till 
satelliterna. Satelliterna skickar i sin tur detta vidare till GPS-mottagarna. 

 

Figur 4.2 Kontrollstationerna (University of Colorado, 2003) 
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• Mottagardelen – Enligt Misra & Enge (2001) har GPS-mottagarna blivit 
både små och förhållandevis billiga. De finns både i bilar, båtar och snart 
i mobiltelefoner. Figur 4.3 visar ett exempel på GPS-mottagare för 
fordonsmontering. 

 

Figur 4.3 GPS-mottagare för fordonsmontering (Trimble, 2003) 

Den första mottagaren gjord för precisa mätningar introducerades i mitten 
av 80-talet och kostade över 100 000 dollar. Idag finns betydligt mer precisa 
mottagaren för 10 000 dollar. Misra & Enge (2001) anser att en viktig 
industrimilsten var när den första handburna mottagaren för under 1000 
dollar presenterades 1992. 1997 kostade en handburen enhet bara 100 dollar 
och idag finns det så kallade handledsburna, som sitter på handleden, för 
500 dollar. 

4.3.1 Differentiell GPS 
Enligt Clover (2003) är differentiell GPS, DGPS, ett samlingsnamn för de 
möjligheter som finns att förbättra noggrannheten vid GPS-mätningar. 
Referensstationer runt om i världen jämför sin egen noggrant uppmätta position 
med den position de får från GPS-systemet. Avvikelsen beräknas och 
korrektionsvärden sänds ut via radio till särskilda DGPS-mottagare som kan 
kopplas till de flesta GPS-mottagare. Vidare beskriver Clover att det i Sverige 
finns två olika system för DGPS. Sjöfartsverket har i likhet med många andra 
länder långvågssändare runt kusten som sänder DGPS-data. Det finns även 
DGPS via P3-sändare. 

4.3.2 Felkällor 
Ionosfären ligger på ett avstånd mellan 50-500 kilometer från jorden och på 
grund av att den består av joniserade partiklar ger den en betydande störning på 
GPS-signalen. Detta problem kan enligt Trimble (2003) lösas med hjälp av 
matematiska modeller. 
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Troposfären skapar också problem för signalen då den innehåller mycket 
vattenånga samt att temperatur och tryck ständigt ändras. Detta leder till att 
signalen förvrängs men Trimble (2003) skriver att detta är betydligt mindre 
besvärlig att korrigera än störningarna från Ionosfären. 
 
Det fel som uppkommer från ionosfären och troposfären är att signalen 
tidsförskjuts på samma sätt som om mottagaren och sändaren skulle vara dåligt 
synkroniserade. Ett annat problem som Trimble (2003) beskriver är att 
signalerna studsar på byggnader och andra höga föremål vilket innebär att 
fördröjda signaler når mottagaren. En sammanställning över typiska felkällor 
och fel ses i Tabell 4.2. 

Tabell 4.2 Exempel på felkällor och fel för GPS (Trimble, 2003) 

Typiska fel per satellit Standard GPS Differentiell GPS
Satellitklocka 1,5 m 0,0 m 
Omloppsbanefel 2.5 m 0,0 m 
Ionosfär 5,0 m 0,4 m 
Troposfär 0,5 m 0,2 m 
Brus i mottagaren 0,3 m 0,3 m 
Utbredning 0,6 m 0,6 m 

4.4 Global System for Mobile Communication 
Global System for Mobile Communication, GSM, introducerades 1991 och är 
enligt Ericsson (2003) en av det ledande digitala mobila telefonsystem som 
finns. GSM använder ett system som gör det möjlig att sända åtta telefonsamtal 
samtidigt på samma frekvens. GSM används även till voicemail, 
höghastighetsdata, fax, sökning och SMS, Short Message Service, samt säker 
digital kommunikation. GSM erbjuder också den bästa röstkvaliteten av dagens 
digitala trådlösa standarder. 
 
Ericsson (2003) skriver att GSM ursprungligen är en europeisk standard för 
digital mobiltelefoni och används i över 100 länder. GSM använder 900 MHz 
och 1800 MHz frekvensband i Europa, Asien och Australien. I USA och i vissa 
delar av Latinamerika och Afrika används 1900 MHz. 
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4.5 Short Message Service 
Short Message Service, SMS, är en trådlös service tillgänglig på digitala 
mobila nätverk. Den gör det enligt Ericsson (2003) möjligt att skicka 
textmeddelande mellan mobiltelefoner och andra system som e-post, sökning 
och voicemail. 160 tecken kan skickas och tas emot genom 
nätverksoperatörernas meddelandesystem. 

4.6 General Packet Radio Service 
General Packet Radio Service, GPRS, bygger enligt Smart home forum (2003) 
på att data som ska skickas delas upp i paket vilket gör det möjligt att ta betalt 
för skickat data. Detta leder till att användaren ständigt kan vara uppkopplad 
och inloggad på e-post, Internet och andra tjänster, men betalar inte något 
förrän data skickas eller tas emot. 
 
Kostnaden för skickat tecken är enligt Smart home forum (2003) billigare vid 
användandet av GPRS jämfört med GSM-data och SMS. En annan fördel med 
GPRS jämfört med GSM-data är om uppkopplingen till nätet bryts kommer 
GPRS att fortsätta sin överföring när uppkopplingen är tillbaka, GSM måste 
däremot återsända all data. 
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5 ProData 
Kapitlet beskriver vilka delar det GPS-baserade kvalitets- och 
uppföljningssystemet ProData är uppbyggt av och hur systemet fungerar. 

5.1 Systemet 
ProData är ett GPS-baserat kvalitets- och uppföljningssystem för drifts- och 
underhållsaktiviteter från Cartesia. Enligt Cartesia (2003) arbetades systemet 
fram tillsammans med Vägverket som ville ha uppföljning på sina drift- och 
underhållsaktiviteter. Vidare beskriver Cartesia hur ProData ger stöd vid mobil 
inventering av olika vägar och områden samt rutinmässiga 
säkerhetsbesiktningar av olika föremål. Dessutom kan materialupplägg knutet 
till projekt och område registreras. Programvarorna för ProDatas klient- och 
serverdel är gjorda för Microsoft operativsystem Windows. Utrustning för ett 
fordon kostar 17 500 kronor. 
 
Systemet består enligt Cartesia (2003) av fyra delar: 

• GPS-satellit, se Kapitel 4.3 
• Handterminal 
• Klient 
• Server 

Figur 5.1 visar en modell över systemet. Enligt Cartesia (2003) samlas all data 
digitalt direkt vid källan med hjälp av handterminaler anslutna till GPS-
antenner. Handterminalerna kan både fordonsmonteras eller användas 
handburen med en bärbar GPS-mottagare. De uppgifter som skall 
kvalitetssäkras förprogrammeras i handterminalerna. 

GPS-satellit

Klient Server

 

Fordon med
handterminal

 

Figur 5.1 Modell över ProData 
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Cartesia (2003) beskriver hur data från handterminalerna töms till en databas 
via en klient och kan därefter presenteras i kartvisningen i ProData, se Bilaga 1. 
Åtgärder inom ett visst tidsintervall och eller område presenteras i en kartmiljö 
där det framgår vem som utfört arbetet, tidpunkt, vad som blivit åtgärdat och 
mängden av material som förbrukats. 

5.1.1 Handterminal 
I fordonet används en Psion Workabout MX, Figur 5.2. Modellen är ruggad, 
det vill säga anpassad för industriella och andra extrema miljöer. Enligt Psions 
hemsida (2003) ska den exempelvis klara ett fall på minst en meter ner i ett 
betonggolv. Minneskapaciteten är 2 MB och räcker till ungefär en veckas 
normal användning innan den måste tömmas. 

 

Figur 5.2 Psion Workabout MX (Maubert, 2003) 

Cartesia (2003) beskriver att den programvara som finns i handterminalerna 
laddas in genom en masterdiskett eller via en nollmodemkabel. Masterdisketten 
är ett portabelt lagringsminne som kan användas i handterminalen. Med 
nollmodemkabeln kan handterminalen kopplas ihop med en klient. 
 
Programmet i handterminalen ställer frågor varpå olika listor med 
svarsalternativ presenteras. Enligt Cartesia (2003) börjar handterminalen logga 
positionsdata från GPS-satelliterna när frågor såsom vilken förare, vilket fordon 
och vilken aktivitet är besvarade. För mer ingående beskrivning se Bilaga 2. 
 
Enligt Cartesia (2003) kan systemet även användas för inventering. På 
handterminalen anges typ av brist och olika noteringar samt eventuella 
mängdangivelser. Ett exempel på brist är om ett vägmärke är täckt av snö så att 
skyltens information är oläsbar. 
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5.1.2 Klient 
Enligt Cartesia (2003) är klientdelen ett program som installeras på de datorer 
hos de som skall använda systemet. Handterminalen töms på data till 
klientdelen där den beräknas. Tömningen sker genom en nollmodemkabel eller 
en dockningsstation från handterminalen till datorn där klienten är installerad. 
Beräkningen är den operation datorn gör när den omarbetar det tömda data till 
data som visuellt kan presenteras i kartvisningen. Efter beräkningen skickas 
beräknad data till servern. 
 
Klientdelen består enligt Cartesia (2003) i huvudsak av: 

• Listhantering – används till att skapa de fråge- och svarslistor som 
används i handterminalen. Se Bilaga 3. 

• Frågeformulär – sökning av lagrad information från databasen. Se Bilaga 
4. 

• Kartvisning – grafiskt gränssnitt där aktiviteten visas. Se Bilaga 1. 
• Rapportgenerering – en rapport kan skapas över valda delar i 

sökresultatet. Se Bilaga 5. 

I klientdelen ställs vägarnas buffrar in. Buffrar är vägarnas bredd i 
kartvisningen inklusive en viss säkerhetsmarginal. Säkerhetsmarginalen finns 
för att kompensera GPS-signalen och kartans felkällor. 

5.1.3 Server 
Serverdelen är ett program som installeras på den dator där information lagras 
och hämtas. Serverdelen består av en SQL-databas. Carter (2000) definierar 
SQL, Structured Query Language, som ett standardiserat interaktivt 
programmeringsspråk för att hämta och uppdatera information i en databas. 
 
När lagrad informationen ska presenteras i klientdelen är det enligt Cartesia 
(2003) från databasen som data hämtas, exempelvis då en aktivitetsrapports ska 
genereras. 
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5.2 ProLocate 
ProLocate är ett komplement till ProData för visning av aktiviteter i realtid. På 
skärmen kan varje fordon som är aktivt följas. Genom att markera ett eller flera 
fordon kan olika funktioner väljas, enligt Cartesia (2003): 

• Hämta aktuell position om vart fordonet befinner sig 
• Följa valt fordon i kartvisningen 
• Visa spår efter hur ett fordon kör 
• Visa detaljerad information om ett fordon 
• Sända och ta emot SMS-meddelanden 

ProLocate är enligt Cartesia (2003) en applikation i karthanteringsprogrammet 
SolenX, vilket också är en produkt från Cartesia. Cartesia beskriver att även 
ProData kommer att bli en applikation under SolenX. 
 
Förutom en handterminal behöver fordonet ha en kombinerad GPS/GSM-
modul installerad, enligt Cartesia (2003). Detta för att ta emot GPS-koordinater 
samt kunna skicka och ta emot data och meddelanden via GSM-nätet. Vidare 
beskriver Cartesia att det är via SMS som positionsdata skickas från varje 
fordon till en central GSM-mottagare. Därefter kan fordonens rörelser 
presenteras på en PC-skärm i realtid, se Figur 5.3 för översiktlig bild av 
ProLocate. Enligt Cartesia är det för tillfället billigare att använda SMS-teknik 
än någon annan teknik, till exempel GPRS. Systemet är dock förberett för 
GPRS. 

GPS-satellit

KlientServer
med GSM-modul

GSM-mast

 

Fordon med
GPS/GSM  

Figur 5.3 Modell över ProLocate vid positionering 
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Hur ofta fordonen ska skicka data om sin position kan enligt Cartesia (2003) 
anpassas efter behov, men sker vanligtvis var 15:e minut. Tömning av 
handterminalen kan även ske via GSM-nätet. Cartesia (2003) beskriver att data 
skickas till en FTP-server, File transfer protocol, där ett ISP-konto, Internet 
service provider, är uppsatt. ProLocates server hämtar i sin tur data från ISP:s 
FTP-server, se Figur 5.4. 

GPS-satellit

KlientProLocate-Server
GSM-mast

 

Fordon med
GPS/GSM

FTP-server hos ISP

 

Figur 5.4 Modell över ProLocate vid tömning av data 

ProLocate-central med modem kostar år 2003 29 500 kronor per fordon enligt 
Cartesia (2003). Fordonsutrustningen kostar 22 500 kronor. 
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6 Empiri 
Empirikapitlet beskriver de undersökningar som har gjorts för insamlandet av 
data till arbetet. 

6.1 Gatudrift i Luleå 
Under samtal med Björn Forsberg och Bengt-Lennart Gerdin (2003), 
regionsansvariga vid Luleå kommun, samlades information om hur de ser på 
införandet av GPS-baserade hjälpmedel vid gatudrift. 
 
Forsberg (2003) säger att möjligtvis sandbil 155:s, Figur 6.1, dagliga turer 
skulle kunna optimeras. Han tror även att traktor 164:s, Figur 6.1, rutter går att 
optimera. Att göra så mycket åt rutterna vid akut halka tror Forsberg är svårt då 
inget fall är det andra likt. Vädret går inte att styra och att ruttoptimera 70-talet 
fordon blir väldigt komplext. 

                

Figur 6.1 155:an och 164:an 

Ett problem som Gerdin (2003) ser är att gångvägar delas upp i sandade och 
sandningsfria zoner på grund av framförande av sparkstöttingar. Är ett GPS-
system så noggrant att det går att se vilken sida av gångvägen som är sandad. 
Han undrar hur det då blir med ansvaret vid en halkolycka. 
 
Det främsta användningsområdet som Forsberg (2003) och Gerdin (2003) ser är 
att ha GPS-data som bevis vid halkolyckor. Gerdin befarar att de kommer att 
drunkna i information. Vidare säger Gerdin att människor är vana vid att det 
plogas och sandas vid fasta tider då vädret är sådant att plogning och sandning 
behövs. De ser det som en trygghet och planerar sin vardag efter det. Till 
exempel äldre människor uppskattar vetskapen om att det är sandat och att de 
tryggt kan gå till affären en viss tid varje dag. Gerdin tror också att förarna 
skulle ogilla att de hela tiden blir loggade var de är och vad de gör. Detta 
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besannades under förarnas utbildning av ProData då det uppkom starka 
reaktioner på hur systemet skulle kunna användas för att övervaka förarna. 
 
Forsberg (2003) säger att i Umeå har tester genomförts med att ploga 
cykelbanor vid fasta tider och fasta rutter. Detta till fördel för cyklister och 
fotgängare så att de vet att det är bra väglag. Nackdelen är att fordon blir 
bunden till denna rutin. 
 
Gerdin (2003) tycker att vilken sandtyp som används borde kopplas till 
systemet. 
 
Forsberg (2003) och Gerdin (2003) tycker att det skulle vara bra att köra 
igenom vägnätet med GPS-systemet och mäta tiden det tar att ploga eller sanda 
en viss sträcka. Informationen kan i framtiden användas, till exempel, till att 
fakturera externa åkare. 

6.2 Cartesia 
Under samtal med Jerry Arvidsson, säljare, Carina Borg, utvecklare, och 
Torbjörn Nilsson, support vid Cartesia, samlades information om ProData och 
andra tillämpningar med GPS. 

6.2.1 ProData 
Borg (2003) förklarar att programvaran i ProData är konstruerad för att vara så 
enkel som möjligt att använda med så få knappar som möjligt. 
 
Arvidsson (2003) säger att eftersom ProData är ett relativt nytt system ute på 
marknaden har inte så många förändringar efterfrågats ännu. Grundutförandet 
av programmet är inställt efter Vägverkets behov. 
 
Att dela upp kartan i ProData efter kommunens olika distrikt är enkelt att ordna 
enligt Nilsson (2003). Detta görs genom att de olika distrikten definieras i egna 
lager för vägarnas buffrar. Buffrarna är de säkerhetsmarginaler för vägbredden 
i kartmiljön som kompenserar för GPS-signalens felmarginal. 
 
Vad gäller handterminaler anser Borg (2003) att Psions Workabout MX är den 
bästa för ändamålet på marknaden just nu, men att de också följer utvecklingen 
på handterminalmarknaden. 
 
Arvidsson (2003) beskriver en ny funktion i ProData som ska kunna hantera 
enklare ruttplanering. Det är en funktion för att planera en rutt från en punkt till 
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en annan. Ett användningsområde för denna funktion skulle enligt Arvidsson 
kunna vara inom hemtjänsten. 
 
Arvidsson (2003) nämner att ett nytt användningsområde för ProData är 
slamtömning och renhållning. 

6.2.2 Kopplingar till andra system 
All data som ProData genererar sparas i databaser på SQL-servrar. Detta gör 
det enligt Nilsson (2003) tekniskt enkelt att integrera ProData med andra 
datasystem. Svårigheten med att integrera system är enligt Nilsson den 
mänskliga faktorn. De som har hand om exempelvis ekonomisystemet vill helst 
inte att något annat system kopplas ihop med ekonomisystemet. 
 
Nilsson (2003) menar att en god idé vid en integrering är att det förs en dialog 
mellan berörda programvaruutvecklare. I detta fall att utvecklarna på Cartesia 
samarbetar med utvecklarna för ekonomisystemet. Vidare tror Nilsson att det 
blir en tekniskt bra lösning, bägge parter vet om varandra vid eventuella 
uppgraderingar och de inblandade känner sig tryggare då förändringen skett i 
ett samarbete. 
 
ProData ska komma ut i en speciell kommunversion enligt Arvidsson (2003). I 
den versionen filtreras informationen så att rätt data skickas till rätt mottagare. 
Om till exempel en entreprenör utför arbeten åt flera beställare är det enkelt att 
skicka rätt data till rätt mottagare. 
 
För de som använder ProData ska det bildas en så kallad ”Usergroup”. Hittills 
har tre kommuner anmält sitt intresse, Göteborg, Umeå och Uppsala. Syftet är 
att användarna ska kunna träffas och utbyta erfarenheter av systemet, menar 
Arvidsson (2003). 

6.3 Skellefteå kommun 
För att se hur ProData fungerar i praktiken genomfördes ett studiebesök i 
Skellefteå kommun där systemet har använts under två säsonger. Där 
genomfördes samtal med Solveig Eriksson, produktionsassistent och Hans 
Olofsson, produktionsingenjör. 

6.3.1 Införandet av ProData 
Innan införandet av ProData antecknade förarna på en karta vart de hade kört 
och vilka åtgärder de gjort. I praktiken fungerade det inte alls bra då förarna 
gjorde dessa kartor efter ett arbetspass. Det var svårt för dem att exakt komma 
ihåg vid vilka platser de varit vid och vilka åtgärder de utfört. 
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För att lösa detta problem och få en bättre kvalitetsuppföljning på utfört arbete 
undersökte Skellefteå kommun marknaden på vilka system som fanns. De 
valde att satsa på Cartesias ProData eftersom det var, och fortfarande är, det 
största systemet på marknaden. 
 
De problem som uppstod vid införandet av systemet var att handterminalerna 
ibland slutade att fungera. Detta var ett övergående problem. En fördel var att 
förarna lärde sig av varandra. Dessutom är flera av förarna unga och 
intresserade av ny teknik. Vid Skellefteå kommun har inte diskussionen om 
förarnas integritet uppkommit. 

6.3.2 Användandet av ProData 
I dagsläget har Skellefteå kommun sju stycken handterminaler installerade i 
sina väghållningsfordon. Dessutom har Skellefteå kommun försett sina fem 
arbetsområdeschefer med varsin handterminal. De ska med hjälp av dessa 
inventera vägnätet i sitt respektive område. 
 
För väghållning finns fem PC-datorer, med dockningsstation, som har 
klientdelen av ProData installerat. För inventering har respektive 
arbetsområdeschef varsin PC med dockningsstation. 
 
En visuell bild över hur systemet är uppbyggt rent fysiskt och hur rutinerna 
fungerar med ProData vid Skellefteå kommun presenteras i Figur 6.2. 

Server med
databas

IT-avdelningen

Klient och
dockningsstation

Produktionsingenjör

Klient och
dockningsstation

Övriga

Klient och
dockningsstation
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Figur 6.2 Fysisk modell av ProData vid Skellefteå kommun 
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Vid Skellefteå kommun är väghållningsfordonen inte stationerade vid kontoret 
där dockningsstationerna finns. Därför sker inte tömning av handterminalerna 
efter några fasta rutiner. Vid normal drift räcker minnet i ungefär en vecka. Då 
en handterminal ska tömmas lämnas den in till en av de PC-datorer som har 
dockningsstation. Dockningsstationen underlättar tömningen och laddar även 
handterminalens batteri. Då det tar ganska lång tid att tömma handterminalerna 
sker det oftast under någon fika- eller lunchrast. Det är inte förarna själva utan 
de på kontoret som har PC:n med dockningsstation som utför tömningen. 
 
Handterminalerna i halkbekämpningsfordonen är kopplade till sandspridarna 
för att få en signal när de används eller inte. På så sätt behöver inte föraren 
själv manuellt ändra läge från ”transport” till ”åtgärd” och vice versa. När en 
aktivitet är slutförd, exempelvis sandning, sker inga följdfrågor om hur mycket 
sand som har använts. Skellefteå kommun har andra system för att registrera 
hur mycket sand som har förbrukats. 
 
För närvarande använder Skellefteå kommun ProData enbart vid 
halkbekämpning. De data som genereras används inte för att fakturera externa 
åkare eller till att generera körjournaler utan bara till kvalitetsuppföljning. De 
handterminaler som arbetsområdescheferna har, ska dock användas året runt 
vid inventering av vägnätet. Denna verksamhet är nyligen uppstartad. 
 
Eriksson (2003) säger att Skellefteå kommuns försäkringsbolag, 
Länsförsäkringar, har varit nöjda med den information som har presenterats. 
Den information som ProData genererar har hittills alltid godkänts som bevis 
av försäkringsbolaget. 

6.3.3 Framtida användning 
Skellefteå kommun har, som tidigare nämnts, tolv handterminaler men de 
funderar på att köpa in fler. De ska även köpa in handburna GPS-mottagare så 
att arbetsområdescheferna kan använda handterminalen i en bil utan fast 
monterad GPS-mottagare. 
 
Skellefteå kommun har ett samarbete med TietoEnator som heter Blågrind. Det 
går ut på att handterminalen kompletteras med en programvara och en 
blåtandskrets så att bommar till jord- och snötippar ska kunna manövreras. 
Beroende på vilken kod som anges i handterminalen då en grind ska öppnas 
registreras vem som har passerat; intern eller extern kund. Detta system kopplas 
till kommunens ekonomisystem, Raindance, vilket underlättar arbetet med 
debitering vid jord- och snötippar. 
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6.3.4 Problem 
Skellefteå kommun har haft problem med att få buffrarna att fungera på ett bra 
sätt. Problemet har varit hur gång- och cykelvägar ska benämnas och hur det 
ska gå att urskilja vilken sida av vägen som är sandad. 
 
Att tömma och beräkna data från handterminalerna tar lång tid, speciellt om 
minnet är fullt. Olofsson (2003) menar att det är nödvändigt med att ha en så 
snabb dator som möjligt vid dockningsstationen. 
 
Olofsson (2003) menar att det är svårt att koppla ProData till ekonomisystemet 
Raindance. Dels är det en teknisk lösning som måste till och dels finns det ett 
motstånd till att koppla externa system till ekonomisystemet. 
 
Både Olofsson (2003) och Eriksson (2003) tycker att den skrivna manualen till 
ProData kunde ha varit mer utförlig. 

6.3.5 Erfarenheter 
Efter en inkörningsperiod tycker Olofsson (2003) att systemet sköter sig bra 
själv. Det behöver inte läggas ner så mycket tid på det som under uppstarten. 
Dock måste batterier, aktivitetslistor med mera underhållas. 
 
Olofsson (2003) tycker att det noga ska preciseras under upphandling vad som 
ska ingå i köpet. Att köparen noga fundera igenom vad de vill ha ut av 
systemet. 

6.4 Försäkringsbolaget Zürich 
Det ligger på kommunens ansvar att visa upp sina sandningsjournaler för att 
bevisa att de har utfört sina åtaganden, enligt Blombäck (2003). Kommunen är 
ansvarig enligt lag 1998:814 i SFS, se Kapitel 4.2, att underhålla vägnätet så att 
ingen kommer till skada. 
 
Blombäck (2003) förklarar att ett ärende börjar med att en skadeanmälan 
kommer in från kommunen, till exempel att någon halkat och brutit benet. 
Zürich tar med den sandningsjournal som Luleå kommun bifogar 
skadeanmälan i sin bedömning om kommunen skött sina uppgifter eller inte. 
Anser Zürich att Luleå kommun inte har uppfyllt sina åtaganden blir de skyldig 
till olyckan och måste betala självrisken på ansvarsförsäkringen som i dagsläget 
är 0.2 basbelopp, 7 700 kronor. 
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En rapport ur ProData, Bilaga 5, som motsvarar sandningsjournalen är ett 
väldigt bra bevis för att kommunen har utfört sina åtaganden, tycker Blombäck 
(2003). Se Bilaga 6 för ett exempel på hur dagens sandningsjournal ser ut. Med 
i bedömningen är många andra faktorer såsom väderförhållande, typ av väg 
med mera. Är det till exempel underkylt regn måste det sandas mer frekvent 
och är det en gångväg är det större krav på den än på en bilväg, enligt 
Blombäck (2003). 
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7 Analys 
I detta kapitel analyseras teoretisk och empirisk data för att se vilka 
möjligheter det finns med ett GPS-baserat kvalitets- och uppföljningssystem. 

7.1 Införandet av ProData 
Vid införandet av ett nytt system, oavsett vilket system, är det viktigt att alla 
berörda parter får vara med. Enligt Edifact, (1999): 
 

”För att IT-användning ska bli framgångsrik är det viktigare att 
utveckla personalens kunskaper än nya system. Oavsätt arbetsuppgift 
måste individen få en öppen attityd till att använda IT för att 
förbättra den egna arbetssituationen. Först då kan IT förändra de 
vardagliga rutinerna och bli ett effektivt redskap för effektivare 
logistik. För att nå dit behövs traditionell utbildning tillsammans 
med åtgärder för att skapa en miljö som stimulerar och utvecklar 
medarbetarna till att förmås tänka i nya banor.” 

 
Vid Luleå kommun fick förarna ingen information innan ProData installerades i 
fordonen. Den första kontakten de fick med systemet var under utbildningen 
som Cartesia hade. Under utbildningen uppstod protester från förarna om deras 
integritet och syftet med systemet. Det spelar ingen roll hur bra systemet är om 
inte användarna är med på förändringen och tror på det. 

7.1.1 Problem 
När fordonsinstallationen av systemet först skulle testas fungerade inte 
mottagningen av GPS-signalen. Detta berodde på en felaktig installation av 
GPS-antennen. Antennen var placerad inne i fordonen på instrumentpanelen 
vilket hindrar GPS-signalerna att nå fram från satelliterna. För att maximera 
möjligheten till en kontinuerligt bra signalmottagning måste GPS-antennen 
sitta på yttertaket. Systemet installerades inte av Cartesia utan av en lokal 
entreprenör. Instruktionsanvisningar om hur GPS-antennen skulle placeras 
saknades. 
 
I grundutförande måste föraren manuellt ange växlingarna mellan transport och 
aktivitet på handterminalen. I praktiken är det nödvändigt att detta sker 
automatiskt. Växlingarna sker med en hög frekvens vid exempelvis utspridning 
av sand i stadsmiljö. Om då föraren samtidigt ska sköta sandningsaggregatet 
och knappa på handterminalen tas uppmärksamheten ifrån trafiken och 
körningen. Dessutom är det svårt att hitta rätt knapp på handterminalen under 
mörka förhållanden. Beslutet togs att en automatik skulle installeras i 155:an. 
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Den lokala entreprenören lyckades inte installera automatiken för automatisk 
växling vid sandspridning på 155:an. Misslyckandet berodde på att det var för 
svårt för entreprenören att koppla in sig i fordonens elektronik. Cartesia hade 
inga anvisningar till hur automatiken skulle kopplas in. En speciell 
kopplingsanordning var framtagen för att koppla in automatiken, men 
kopplingsanordningen levererades aldrig som utlovat från Cartesia. 
 
På grund av fel i installationen av GPS-mottagaren och problemet med 
installationen av växlingsautomatiken senarelades driftsättningen av systemet 
och kommer inte vara i drift innan detta projekt slutförts. 

7.2 Användandet av ProData 
Klientdelen av ProData är uppbyggd som andra programvaror under 
operativsystemet Windows vilket är bra för igenkännandet. Då beräkningarna 
är resurskrävande bör en dator med mycket minne och snabb processor 
användas för tömning och beräkning av data. Datorn ska bara nyttjas till 
tömning och beräkning och placeras vid kommunens fordonsgarage. Att införa 
rutiner när tömning ska ske är viktigt då det säkerställer att inte data ska gå 
förlorad om till exempel batteriet i handdatorn tar slut eller att minnet blir fullt. 
Det beror också på hur ofta informationen ska nyttjas. 
 
Serverdelen borde installeras på en gemensam server så att alla som behöver 
komma åt den ska ha möjlighet till det, samt att det sker kontinuerlig backup av 
det data som sparas på servern. Anledningen till att kontinuerlig backup är 
nödvändig är att en dator kan haverera och då går den information som 
insamlats förlorad. 

7.2.1 ProLocate 
Om ProData kompletteras med ProLocate utvidgas användningsområdet för 
systemet. Exempel på nya funktioner är att en trafikledare kan sitta och 
dirigerar en fordonsflotta och till exempel skicka arbetsorder direkt till 
fordonen. Tömning av handterminalerna kan ske på ett smidigare sätt i realtid 
via GSM-nätet då de inte behöver dockas vid en PC. 
 
Vid komplettering med ProLocate måste GPS-modulen bytas ut mot en 
GPS/GSM-modul. Nackdelen med ProLocate är att förarna kan komma att 
känna sig ännu mer övervakade. 
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7.2.2 Anmärkningar 
Under testanvändandet har vissa anmärkningar uppkommit angående 
klientdelen: 

• I grundutförande är programvaran inställt efter Vägverkets behov. Ska 
till exempel funktioner och rapporter åtgärdas eller kompletteras med 
något måste Cartesia utföra ändringarna, och detta till en timkostnad. 

• Det går inte att ändra storleken på eller få fram rullistor i kartvisningen. 
• Det är svårt att se skillnaden mellan aktivitet och transport på 

rapportutskriften. En inställningsmöjlighet för ändring av färger saknas. 
• Görs ändringar av inställningar i till exempel frågeformuläret sparas 

dessa inte. 
• Det går inte att minimera programfönstret. 

7.3 Genererbar data 
Den information som kan genereras från systemet är en fråga om vad 
användaren vill generera. Detta för att den information som genereras beror på 
vilka frågor som ställs i systemet. I slutändan är det fantasin som sätter 
begränsningen för vilket data som kan genereras i ett GPS-baserat kvalitets- 
och uppföljningssystem. 
 
För gatudrift är uppgifter som underlättar uppföljning av utförda aktiviteter 
intressanta att generera. Exempel på data som är intressant vid gatudrift är: 

• Materialhantering – typ av material, materiallager, materialåtgång. 
• Aktiviteter – inventering, plogning, sandning, sopning med mera. 
• Teknisk data vid aktivitet – typ av objekt, volym, yta, sträcka, vikt, antal 

med mera. 
• Realtidsdata – vart ett fordon är och vilken åtgärd den utför. 
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7.4 Hur genererbar data kan användas 
Genom att se till kommunens verksamhet och vilka data som kan genereras kan 
den användas på följande sätt: 

7.4.1 Uppföljning 

• De data som genereras kan användas till att föra statistik över utförda 
aktiviteter och materialhantering. Statistiken kan användas vid 
uppföljning av verksamheten för att förbättra rutiner och se över om det 
behövs förändringar. Till exempel kan en ombyggnation av en väg leda 
till att det behövs sandas och plogas mindre för att bibehålla 
framkomlighet för fordon och gående. 

 
• Information om vilken mängd och sandtyp som används per säsong kan 

användas vid till exempel upphandling av material då mer exakta 
uppgifter leder till noggrannare prognoser om hur mycket material som 
behövs och detta kan leda till minskade utgifter. För att veta vilken typ 
av sand som används samt vilken mängd som sprids ut måste ett 
sandningsaggregat som går att koppla elektroniskt till 
uppföljningssystemet användas. Detta leder i sin tur till att förarna 
slipper föra manuell kontroll över materialåtgång. 

 
• Genom att se över de rutter som används vid olika plogsvängar går det 

kanske att optimera dessa vilket kan leda till att färre fordon behöver 
användas till gatudrift. 

 
• Via systemet kan information tas fram om ett och samma fel har uppstått 

flera gånger, till exempel ett trasigt brunnslock. Då kan åtgärder vidtas 
för att rätta till problemet. 

7.4.2 Aktivitet 

• Systemet kan användas till inventering av kommunens vägnät genom att 
en regionsansvarig åker runt med en handterminal och en bärbar GPS-
mottagare och registrerar brister som vägbulor, vägbrunnar, vägmärken 
etcetera. Regionsansvarige kan sedan skriva ut en rapport på vilka dessa 
brister är och en detaljerad karta kan genereras över var de finns och vad 
det är som ska åtgärdas. Detta underlättar till exempel då externa 
entreprenörer anlitas, då de kanske inte har kännedom om geografin 
etcetera. Då systemet används fås en enhetlig dokumentation om 
bristerna jämfört med handskrivna dokument som kan vara olika utförda. 
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• Körjournaler kan genereras automatiskt utan att förarna behöver 
anteckna något och detta leder till att tid kan sparas samt att rapporterna 
får en enhetlig layout. 

 
• Om en DGPS används skulle systemet kunna användas till inmätning av 

vägmärken vilket kommunen har skyldighet att göra för att sedan ge 
informationen till Vägverket som i sin tur ska använda den i den 
nationella vägdatabasen. Ett annat användningsområde om DGPS 
används är vid parkarbeten då den kan användas till att mäta in träd, 
buskar med mera som ska sågas ner eller plockas bort. 

 
• Vid en halkolycka kan en rapport tas fram om vart och när sandning och 

plogning har utförts och på så sätt kan kommunen på ett mer utförligt sätt 
visa att de uppfyllt sina åtaganden. Om det visar sig att kommunen inte 
brustit i sina åtaganden slipper de betala självrisken till 
försäkringsbolagen. 

 
• Vid andra skador förutom halkolyckor kan kommunen bevisa om de 

varit där eller inte. Till exempel om en person anklagar kommunen för 
att de kört sönder dennes postlåda. 

7.4.3 Realtid 

• Om ProLocate används kan systemet användas till tranportledning där en 
transportledare följer fordonen och omdirigerar dem dit behov finns samt 
att transportledaren kan se vart ett fordon är och vilken åtgärd den utför. 
Transportledaren kan också skicka arbetsorder via systemet och slipper 
på så sätt ringa upp de berörda förarna. Detta leder till att tiden nyttjas på 
ett bättre sätt. 

 
• Användatet av ProLocate möjliggör tömning av data i realtid och den 

kan då användas till exempel till att uppdatera en webbsida där 
information visas vart det är sandat och plogat. 

7.4.4 Ruttplanering 
I systemet finns ingen ruttplaneringsfunktion men det går att mäta upp sträckor 
och tid det tar att köra dem. Detta kan användas till underlag vid upphandling 
av externa åkares tjänster då körtiderna är kända för olika sträckor. En ny 
funktion för ruttplanering ska komma men den klarar inte av mer avancerade 
ruttplaneringar utan kan bara användas för att optimera rutter från en punkt till 
en annan. Funktionen för ruttplanering är alltså inte användbar för att till 
exempel optimera plognings- eller halkbekämpningsrutter där kanske ett 70-tal 
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fordon deltar. Dessutom kan inte fingertoppskänslor och erfarenheter tas med 
vid ruttplaneringen. 

7.4.5 Koppling till andra system 
Då de data som genereras från systemet samlas i en databas är det tekniskt 
möjligt att koppla det till andra system till exempel ekonomisystem. Genom att 
göra detta finns det möjlighet att faktureringar kan ske automatiskt och den tid 
det tar innan en faktura blir betald kommer troligtvis att minska. Exakta 
uppgifter om hur långt en extern åkare har kört samt om åkaren utfört sina 
åtaganden kan kontrolleras men detta kräver att den externa åkaren också 
använder systemet. 
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8 Resultat 
Resultatkapitlet redovisar vad som genererades genom analysen. Förslag till 
hur en kommun kan använda sig av informationen som genereras från ett GPS-
baserat kvalitets- och uppföljningssystem vid gatudrift presenteras. 

8.1 Införandesteg 
Förslaget är indelat i fem olika tidsfaser, där fas 1 är den enklaste och minst 
tidskrävande att införa. Sedan är det behov samt hur tids- och resurskrävande 
införandet är som styr hur snabbt nästa steg ska införas. 

8.1.1 Fas 1 – Kvalitetssäkring 
Det huvudsakliga användningsområdet för ett GPS-baserat kvalitets- och 
uppföljningssystem är att kvalitetssäkra aktiviteter vid gatudrift. 
Kvalitetssäkring är att via systemet dokumentera: 

• Tid – vilken dag och tidpunkt en aktivitet utförts 
• Plats – vart en aktivitet utförts 
• Aktivitet – vilken aktivitet som utförts 

Dokumenteringen av dessa data kan ske med grundutförandet av ett GPS-
baserat kvalitets- och uppföljningssystem, vilket gör det till det första och 
enklaste steget att genomföra. 

8.1.2 Fas 2 – Inventering 
Inventering är nästa användningsområde då inga kompletteringar till 
grundutförandet behöver göras. Med denna funktion slipper de 
regionsansvariga inventera manuellt och på så sätt fås enhetliga rapporter över 
brister. 

8.1.3 Fas 3 – Uppföljning 
Tidsrapporter och körjournaler kan genereras automatiskt utan att förarna 
behöver anteckna något. 
 
All data som samlas under ett arbetspass kan sedan användas för statistik och 
uppföljning: 

• Aktivitet och materialåtgång 
• Planering av åtgärder på gatunätet 
• Budgetering av material och fordonskostnader 
• Körsträckor och tider som kan användas till planering av aktivitetsrutiner 
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För att denna fas ska kunna genomföras behöver vissa åtgärder utföras. Vilka 
åtgärderna är beror på kommunens resurser. 

8.1.4 Fas 4 – Realtidslösning 
Om en realtidslösning används kan en transportledare dirigera fordonen och 
skicka arbetsorder direkt till fordonen. Vid en realtidslösning uppdateras data i 
databaserna kontinuerligt vilket gör det tekniskt möjligt att presentera 
information på Internet. På så sätt kan allmänheten få information om vart, vad 
och när olika aktiviteter har utförts. 

8.1.5 Fas 5 – Koppling till andra system 
Detta är den mest komplicerade fasen att införa då många inblandade måste 
samarbeta. 

• Integrering med andra system 
• Extern och intern fakturering 

8.2 Fördelar 

• Ett GPS-baserat kvalitets- och uppföljningssystem underlättar för 
kommunen att dokumentera sin verksamhet vid gatudrift 

• Kvalitetskontrollen ökar på utförda aktiviteter 
• Rapporterna får en enhetlig struktur 
• Information till allmänheten kan ges via Internet 

8.3 Nackdelar 

• Berörda kan vara främmande för ny teknik 
• Övervakningskänsla hos förarna 

8.4 Lathund 
En lathund, se Bilaga 7, har arbetats fram till förarna så att de kan handha 
ProDatas handterminal på ett lätt sätt. 
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9 Diskussion 
Här förs en diskussion över arbetet och förslag till fortsatt arbete ges. 

9.1 Införande av ett GPS-baserat kvalitets- och 
uppföljningssystem 

Det förslag som uppkommit genom detta arbete är inte en fullständig lösning 
utan det är endast ett förslag på hur en kommun skulle kunna använda 
informationen från ett GPS-baserat kvalitets- och uppföljningssystem. 
 
Syftet med detta arbete har varit att ge ett generellt förslag på hur ett GPS-
baserat kvalitets- och uppföljningssystem skulle kunna nyttjas vid kommunal 
gatudrift. Resultatet har dock påverkats av att arbetet har utförts på Luleå 
kommun och deras behov. Resultatet tror vi ändå ska fungera som en bra 
generell grund för införandet av ett GPS-baserat kvalitets- och 
underhållssystem för kommunal gatudrift. 
 
Under vårt arbete vid Luleå kommun insåg vi att kunskapen om rutiner är 
mycket beroende av personlig kunskap och erfarenhet. Vi tror till exempel att 
Luleå kommun kan drabbas negativt om en erfaren medarbetare slutar. 
Fördelen med att använda sig av ett GPS-baserat kvalitets- och 
uppföljningssystem är att rutter och rutiner blir dokumenterade och att det till 
exempel går att ta fram en karta över rutterna. På så sätt kan en ny förare enkelt 
se vilken rutt som ska köras. 
 
Att optimera rutter för vinterväghållning, snöröjning och halkbekämpning kan 
vara intressant för en kommun, men under litteraturstudierna avgränsade vi bort 
det. Enligt Golbaharan et. al. (2001) är lösningen på att optimera rutter vid 
snöröjning heuristisk. Det vill säga att de lösningar som finns inte 
nödvändigtvis behöver vara de mest optimala. Detta resultat, som presenteras i 
en licentiatavhandling, ger oss en bra grund till att inte försöka lösa detta 
delproblem i vårt examensarbete. 
 
I Kapitel 5.2 är det angivet att SMS är billigare än GPRS. Vi ställer oss 
frågande till detta om en mer frekvent uppdatering skall ske vid en 
realtidsuppkoppling. Vi har inte berört de ekonomiska aspekterna då dessa 
avgränsades bort. 
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9.2 Rekommendationer 
Vid införandet av ett GPS-baserat kvalitets- och underhållssystem, eller vilket 
nytt system som helst, tror vi att det är viktigt att veta vad systemet ska 
användas till och vilka det är som ska använda det. Framförallt är det viktigt att 
introducera en förändring på ett bra sätt för alla berörda så att alla förstår syftet 
och arbetar mot samma mål. En rekommendation riktad till Luleå kommun är 
att genomföra en ny introduktion där förarna och andra berörda får information 
om syftet med ett GPS-baserat kvalitets- och uppföljningssystem. 
 
De rekommendationer vi vill ge till en kommun är att de noga ska tänka 
igenom vad det är de vill ha ut av ett GPS-baserat kvalitets- och 
uppföljningssystem. Kommunen bör se över vilka GPS-baserade kvalitets- och 
uppföljningssystem som finns på marknaden och jämföra dessa innan ett beslut 
till upphandling tas. 
 
En mycket viktig del är att specificera vilka olika roller som de berörda ska ha. 
En person som får ett totalt ansvar för systemet bör ses ut och denna person 
måste vilja ta på sig detta och inte känna sig tvingad. Denna person måste vara 
väl insatt i de dagliga rutinerna vid gatudriften samt ha en viss datorvana så att 
systemet kan utvecklas efter behov. 
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Skärmdump av kartvisningen i ProDatas klientdel: 
 
 

 
 
Blått: Aktivitet 
Grönt: Transportläge
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Skärmdump av listeditorn där fråge- och svarslistorna till handterminalerna 
skapas: 
 
 

 
 





 Bilaga 4 – Skärmdump av frågeformuläret  
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Skärmdump av sökresultat i frågeformuläret i ProDatas klientdel. Sökning kan 
ske på datum, förare, fordon vägavsnitt med mera: 
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Skärmdump av en rapport i ProDatas klientdel. Rapporten visar utförd aktivitet 
vid en viss plats och tidpunkt: 
 
 

 
 
Blå: Aktivitet 
Grön: Transportläge 
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Exempel på sandningsjournal som regionsansvarig har skrivit: 
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Lathund för handterminalen: 
 
 

Lathund ProData (Handdatorn)

Starta handdatorn

Tryck på On/Esc
Tryck på Enter tills Val av förare/fordon kommer upp

Val av förare och fordon
Val av förare/fordon

Välj med piltangenterna och tryck Enter:

Riktiga uppgifter: Då rätt namn och bil är valt
Förare(Namn): För att ändra förare
Fordon(Bil/Traktor): För att ändra fordon

Riktiga uppgifter
Förare(Namn)
Fordon(Bil/Traktor)

Val av aktivitet
GpsLog 1.80

Välj Välj aktivitet med piltangenterna och tryck Enter

Markera en aktivitet i listan med piltangenterna och tryck Enter

Välj aktivitet
       Avsluta
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Avsluta

För att avsluta ett arbetspass tryck On/Esc
Avsluta

Välj Ja med piltangenterna och Enter:
Aktivitet

Tryck Enter

Svara på eventuella frågorna och tryck Enter
GpsLog 1.80

Välj Avsluta och tryck Enter

Tid idag (tim:min): xx.xx
Tid (tim:min): xx.xx

Stänga av handdatorn

Tryck Off

Vill Du avsluta?

Välj aktivitet
       Avsluta

Ja Nej

Klar

 




