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Abstract 

Winter road maintenance is a necessity during the winter in Sweden, since the weather reduce 

traffic safety and accessibility, which have great impact on people and society in general. 

Unlike the degradation process of paved road surface and subgrade, that develops slowly over 

several years, the general state of the winter road can change significantly within a couple of 

hours, thus demanding more of road maintenance organisations when it comes to planning and 

initiating maintenance actions. Today there is a wide range of available sensor technology, that 

can be utilized to monitor the condition of the winter road and provide decision makers with 

the required information to initiate maintenance activities at the right time. However, it is 

necessary for the user, e.g. maintenance staff and decision makers, to know how this type of 

technology can be applied to make the winter road maintenance more efficient. 

   The aim of this thesis is to define the winter road maintenance process, what obstacles and 

problems are present and the information requirements that are associated with planning, 

initiating and performing the winter road maintenance activities. The thesis focuses on the 

maintenance process for municipalities in northern Sweden using the city of Kiruna as a case 

study. An interview study was performed at Tekniska Verken in Kiruna to collect empirical 

data, which forms the basis for the process- and flow charts that are presented in the result. 

Common failure modes, connected to the failures that usually leads to the initiation of a 

maintenance activity, are identified, based on the interviews and the quality declaration for 

winter road maintenance. The failure modes were connected to the workflows, to show the 

phases of the workflow where the information is useful. Based on this, suitable sensor 

technology is proposed, which partly or fully meet the identified information requirements, 

and monitors the interesting failure modes of each maintenance activity. 

   The results show that the greatest need for information is found in the stage of assessment 

and decision-making regarding initiation of maintenance actions, especially when it comes to 

initiation of snow plowing and de-icing activities. Using vehicle-based sensor technology, the 

condition of the road can be continuously monitored, and the initiation of maintenance 

activities can be triggered when reaching a threshold. Having road weather information 

stations, e.g. monitoring air and road temperature, wind speed, precipitation and road 

condition, is also an important source of information for municipal winter road maintenance. 

The use of sensor technology results in maintenance processes with fewer activities and 

decision steps, and it generates more reliable data that simplifies the decision-making. 

  



Sammanfattning 

Vinterväghållning är en nödvändighet under vinterhalvåret i Sverige, då väderlek har en stor 

påverkan på trafiksäkerhet och framkomlighet för trafikanter. Till skillnad från nedbrytningen 

av belagd väg under barmarkssäsongen, som sker stegvis under flera år, kan vintervägens 

tillstånd försämras avsevärt inom bara ett par timmar. Detta ställer högre krav på 

vägunderhållsorganisationer vad gäller planering och initiering av underhållsåtgärder. Idag finns 

ett brett utbud av sensorteknik som kan användas för att övervaka vintervägens tillstånd, och 

förse beslutsfattare med nödvändig information för att kunna initiera underhållsaktiviteter vid 

rätt tidpunkt. Det är dock nödvändigt att användaren, dvs. underhållspersonal och 

beslutsfattare, har kunskap om hur denna teknik kan användas för att effektivisera 

vinterväghållningen. 

   Syftet med arbetet är att ta reda på hur underhållsprocessen för kommunal vinterväghållning 

är utformad, vilka hinder och problem som förekommer samt vilket informationsbehov som 

finns i samband med planering, initiering och utförande av vinterväghållningsaktiviteter. 

Arbetet är avgränsat till att analysera vinterväghållningen i Kiruna kommun. En intervjustudie 

utfördes vid Tekniska Verken i Kiruna för insamling av empiriskt material, vilket utgjorde 

underlaget för de process- och flödeskartor som presenteras i resultatet. Med utgångspunkt ur 

intervjumaterialet och kommunens kvalitetsdeklaration för vinterväghållning, identifierades 

vanliga felmoder kopplade till de funktionsfel som leder till initiering av underhållsaktivitet. 

Felmoderna kopplades sedan till arbetsflödena, genom att visa i vilket skede i arbetet som 

information om dessa är användbar. Utifrån detta gavs förslag på lämplig sensorteknik som helt 

eller delvis kan tillgodose informationsbehovet som identifierats, samt övervaka de felmoder 

som är intressanta för respektive underhållsaktivitet.  

   Resultatet av undersökningen visar att det är vid bedömning och beslut om initiering av 

underhållsåtgärd som informationsbehovet är störst, framför allt när det handlar om initiering 

av snöröjning och halkbekämpning. Genom att använda sensorteknik för kontinuerlig 

övervakning av vägens tillstånd, kan underhållsaktiviteter initieras vid definierade gränsvärden. 

Egna vägväderstationer som övervakar och mäter exempelvis luft- och vägtemperatur, 

vindstyrka, nederbördsmängd och typ samt väglag, kan vara till nytta för den kommunala 

vinterväghållningen oavsett vilken underhållsaktivitet det handlar om. Användningen av denna 

typ av teknik leder till effektiviserade underhållsprocesser med färre aktiviteter och beslutssteg, 

samt förenklad beslutsfattning baserat på mer tillförlitliga mätdata.  
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1 Inledning 

I detta avsnitt ges en introduktion till ämnesområdet, med en beskrivning av bakgrund, 
problemställning samt de forskningsfrågor som arbetet syftar till att besvara. Vidare beskrivs 
avgränsningar och rapportens upplägg. 

1.1 Bakgrund 

Under vintern har väderlek och väglag en stor påverkan på viktiga samhällsfunktioner och 

människors möjligheter att ta sig fram i vardagen, varför vinterväghållning är en nödvändig 

underhållsåtgärd. Den statliga vinterväghållningen i Sverige, som främst innefattar snöplogning 

och halkbekämpning, kostar två miljarder varje år, vilket är en fjärdedel av de totala 

kostnaderna för underhåll av det statliga nätverket (Trafikverket, 2019b). Det är därför av 

intresse att hitta nya lösningar som leder till mer kostnadseffektiv vinterväghållning, vilket kan 

åstadkommas bl.a. genom tillämpning av ny teknik (Arvidsson, 2013). Idag finns det en rad 

olika mätutrustningar och sensorer som kan användas för att mäta och övervaka väder- och 

vägförhållanden, dessa producerar en stor mängd data som sedan kan analyseras och användas 

vid beslutsfattning. SRIS (Slippery Road Information System) är ett exempel, där information 

från moderna bilars ABS (Anti-lock braking system) och ESP (Electronic Stability Programme) 

används tillsammans med väderdata från VViS-mätstationer för att få realtidsövervakning av 

vinterväglaget (Arvidsson, 2011). VViS står för VägVäderinformationsSystem och är ett system 

som hämtar data från mätstationer placerade längs vägarna, Trafikverket har använt denna typ 

av mätstationer sedan 1980-talet (Arvidsson, 2011). Andra förekommande 

tillståndsövervakningsmetoder för väglag och väder är t.ex. mätning av vägytetemperatur med 

infraröd termometer, friktionsmätning mellan däck och vägyta för att få ut 

friktionskoefficienten eller webbaserad övervakning av vägytan med hjälp av automatisk 

bildigenkänningsteknik (Hinkka et al., 2016). För mätning av snödjup kan ultraljud eller laser 

användas (SMHI, 2017). Detta är bara några exempel på den typ av teknologi som finns 

tillgänglig på marknaden. 

   Trots att det finns ett brett urval av sensorer och automatiserad utrustning, används 

fortfarande manuella mätmetoder i stor utsträckning, till exempel vid mätning av snödjup 

(SMHI, 2017). Trafikverket driver projekt tillsammans med sina entreprenörer, 

forskningsinstitut och andra aktörer för fortsatt utveckling och optimering av 

vintervägunderhållet för det statliga vägnätet (Arvidsson, 2013), men den kommunala 

vinterväghållningen och dess utveckling ansvarar kommunerna själva för. Till följd av 

skillnaderna i väder och klimat mellan olika delar av Sverige, kommer kommunal 
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vinterväghållning vara utformad på olika sätt, utifrån specifika behov för varje enskild 

kommun. De kommunala vägunderhållsverksamheterna kan ta del av forskningsresultat och 

information som presenteras och implementeras i den statliga vinterväghållningen, det är ett 

sätt att ta reda på om det finns nya lösningar som skulle passa den egna verksamheten. Anna 

Arvidsson (2013) lyfter dock fram att det är viktigt att aktörerna som ska underhålla vägarna är 

involverade i implementeringen och får komma med synpunkter på användningen av ny 

teknik, för att implementeringen ska lyckas. Då de kommunala verksamheterna inte är 

involverade i de statliga projekten, blir de svårare att förstå vad den nya tekniken kan bidra 

med, samt hur den kan användas i den egna verksamheten. 

   I Kiruna kommun är det Tekniska Verken (TVAB) som ansvarar för drift och underhåll av 

den kommunala infrastrukturen, vilket till stor del handlar om snöröjning och halkbekämpning 

under vinterhalvåret, och därefter vårhyvling samt sopning och omhändertagande av sand och 

grus, som använts vid halkbekämpning (Tekniska Verken i Kiruna AB, 2019). Snöröjningen 

styrs av kommunens kvalitetsdeklaration, utformad likt Trafikverkets standardklassificering av 

vägar (Trafikverket, 2019a). Kvalitetsdeklarationen anger vilken prioriteringsklass olika vägar 

inom Kiruna tätort och Tuolluvaara har, samt vilka tider och snömängder som reglerar 

snöröjningen (Kiruna kommun, 2012). Större vägar, som riksvägar och Europavägar, som finns 

i anslutning till eller genomlöper Kiruna tätort, ansvarar Trafikverket för (Kiruna kommun, 

2012). Kiruna kommun (2017) framhåller att de, tillsammans med Trafikverket och 

fastighetsägare, har ett delat ansvar vad gäller trafiksäkerhet och framkomlighet på vägarna 

under vintern. Målet med vinterväghållningen och kvalitetsdeklarationen är att ingen ska 

behöva färdas långa sträckor till närmsta prioriterade gång- eller bilväg, från sin bostad (Kiruna 

Kommun, 2017).  

1.2 Problemställning 

Vintervägunderhåll är annorlunda utformat jämfört med vägunderhåll som sker under 

barmarkssäsongen, skillnaderna handlar främst om vilken typ av aktiviteter som utförs för att 

bibehålla vägens funktion. Enligt Trafikverket innebär krävd funktion att vägen ska vara 

framkomlig och säker att köra på (Trafikverket, 2019b). Under barmarkssäsongen förändras 

vägens allmänna tillstånd relativt långsamt och det går att följa degraderingsprocessen genom 

exempelvis årliga mätningar (Trafikverket, 2019c), men under vintern kan vägens tillstånd 

försämras kraftigt på bara ett par timmar. Detta innebär större utmaningar när det kommer till 

planering och resursfördelning, då det är svårt att förutse hur vägens tillstånd kommer att 

förändras, samt när och var underhållsinsatser kommer att behövas.  
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   Syftet med arbetet är att ta reda på hur underhållsprocessen för kommunal vinterväghållning 

är utformad, vilka hinder och problem som förekommer samt vilket informationsbehov som 

finns i samband med planering, initiering och utförande av vinterväghållningsaktiviteter. En 

nulägesbeskrivning utförs genom process- och flödeskartläggning, för att åskådliggöra 

svårigheter och hinder i arbetsprocessen för vintervägunderhåll, där information och data från 

olika typer av tekniska lösningar kan bidra till effektivisering av underhållsprocessen, samt 

underlätta vid planering och beslutsfattning. En bild av potentiellt framtida tillstånd tas också 

fram, för att illustrera hur arbetsprocesserna för vintervägunderhåll skulle kunna se ut efter 

implementering av lämplig sensorteknik som tillgodoser informationsbehovet. 

1.3 Forskningsfrågor 

• Hur ser underhållsprocessen för vinterväghållning ut i dagsläget?  

• Vilka hinder och svårigheter förekommer i arbetsprocessen? 

• Vilken typ av information kan användas för att effektivisera och förbättra 

vintervägunderhållet, samt i vilket skede i processen är informationen användbar? 

• Hur kan informationsbehovet tillgodoses av sensorteknik? 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet undersöker kommunal vinterväghållning, där Kiruna kommun är området för 

fallstudien. Fokus ligger på vintervägunderhåll i Kiruna tätort och Tuolluvaara, då dessa 

innefattas av samma kvalitetsdeklaration. Övriga orter inom Kiruna kommun har egna 

kvalitetsdeklarationer (Kiruna Kommun, 2017), dessa inkluderas inte i detta arbete. Detta beror 

dels på det geografiska läget och avstånden till övriga orter inom kommunen, dels på att det 

skulle vara för tids- och resurskrävande att undersöka hela kommunen. 

1.5 Disposition 

Rapporten består av sju kapitel exklusive referenser och bilagor, där de tre första ger en 

inledning och beskrivning av ämnesområdet, undersökningens syfte och tillämpade metoder. 

Därefter följer tre kapitel med resultat av och diskussion kring den genomförda 

undersökningen, samt slutsatser av det utförda arbetet. Det sista kapitlet ger förslag på fortsatt 

arbete.  
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2 Teori 

I detta kapitel presenteras den teoretiska bakgrund som ligger till grund för arbetet, för att ge 
läsaren en inblick i relevanta begrepp och teorier inom ämnet. En allmän beskrivning av 
underhållsteknik ges, samt en funktionsbeskrivning av vintervägen som system. Därefter 
presenteras offensiv kvalitetsutveckling och Lean kortfattat, med fokus på gemensam metodik, 
och avslutningsvis beskrivs tillgänglig sensorteknologi och mätutrustning. 

2.1 Underhållsteknik 

Underhåll är relevant för många olika typer av industrier och verksamheter i samhället, 

eftersom de flesta enheter och system som brukas av människor kräver att underhållsåtgärder 

utförs efter en tids användning, för att de ska fortsätta fungera på ett önskvärt sätt. Enligt 

Svensk Standard är underhåll en ”kombination av samtliga tekniska, administrativa och 

ledningens åtgärder under en enhets livscykel som är avsedda att bibehålla den i, eller återställa 

den till, ett sådant tillstånd där krävd funktion kan utföras” (Svenska Institutet för Standarder 

(SIS), 2019, s. 6). Med krävd funktion menas den eller de uppgifter en enhet ska utföra eller 

ändamål som den ska uppfylla, utifrån de krav som finns, både uttalade och underförstådda 

(SIS, 2019). När en enhet inte har förmågan att utföra krävd funktion anses den befinna sig i 

ett feltillstånd, ofta till följd av ett fel (SIS, 2019). Fel är alltså själva händelsen som förhindrar 

uppfyllandet av krävd funktion, medan feltillståndet är ett resultat av felet som uppstått (Ben-

Daya, Kumar, & Murthy, 2016). Felmod och felorsak är också viktiga i sammanhanget, det 

förstnämnda är en beskrivning av felet, alltså på vilket sätt det visar sig, medan det andra 

handlar omständigheter under designprocess, tillverkning, användning eller underhåll som har 

lett till att ett fel uppstått (Ban-Daya et al., 2016; SIS, 2019). Den typen av information är 

användbar i arbetet med att förebygga och förhindra att fel uppstår. Ibland kan inte en enhet 

utföra krävd funktion fullt ut, detta innebär att enheten befinner sig i ett degraderat tillstånd 

(Ben-Daya et al., 2016). Med det menas att den krävda funktionen inte uppfylls helt och hållet, 

men att enhetens prestanda fortfarande ligger inom givna gränser (SIS, 2019). Det kan 

exempelvis leda till lägre produktionstakt, försämrad kvalitet eller olägenheter i form av ökat 

buller och vibrationer samt sämre komfort, beroende på vilken typ av system det handlar om.  

   Underhållsteknik är ett brett begrepp, som kan sägas innefatta allt från övergripande 

underhållsstrategier och underhållsplanering, till specifika mätmetoder och verktyg. Oavsett 

vilken typ av strategi som tillämpas, är det nödvändigt att förstå att underhåll och drift eller 

produktion är nära sammankopplade och interagerar med varandra. Det är även viktigt att de 

uppsatta målen för drift och underhåll bidrar till att uppfylla verksamhetens övergripande 

affärmål, som ofta handlar om maximering av långsiktig lönsamhet (Kelly, 2006). För att 
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åstadkomma ett effektivt underhåll krävs ett samspel mellan ingenjörskonst, vetenskap, 

teknologi samt ledning och administration (Ben-Daya et al., 2016). Det räcker alltså inte att 

förstå felmekanismer och degraderingsprocesser eller att designa ett system med 

funktionssäkerhet och underhållsmässighet i fokus, för att åstadkomma en effektiv 

underhållsorganisation. Det krävs även en underhållsledning, vars uppgift bl.a. är att arbeta med 

långsiktig, strategisk underhållplanering (Ben-Daya et al., 2016). Precis som Kelly (2006), 

menar Ben-Daya et al. (2016) att ledning och beslutsfattning bör baseras på affärsmodeller som 

integrerar underhållet med andra beslut, t.ex. de som involverar produktionsrelaterade frågor. 

   Ett centralt begrepp inom ämnesområdet är RAMS, vilket är en förkortning för Reliability, 

Availability, Maintainability och Supportability eller Safety (Smith, 2011). Motsvarigheten på 

svenska är Funktionssäkerhet, Driftsäkerhet, Underhållsmässighet och Underhållssäkerhet 

(Försvarsmakten, 2006). Driftsäkerhet är enligt Svensk Standard ”förmåga att prestera det som 

krävs och när det krävs.” (SIS, 2019, s. 7). Driftsäkerheten kan beskrivas som ett resultat av de 

andra termerna tillsammans, då de beskriver ett systems eller enhets egenskaper när det 

kommer till kvalitets- och tidsaspekter (SIS, 2019), dessa påverkas i sin tur både av ett systems 

design och tekniska uppbyggnad samt utformningen av underhållsorganisationen 

(Försvarsmakten, 2006). Vad gäller RAMS är även valet av underhållsstrategi relevant, då detta 

kommer att påverka både funtkionssäkerhet och tillgänglighet för ett system (Smith, 2011).  

   Det finns två olika typer av underhåll, förebyggande och avhjälpande. Dessa kan sedan delas 

in i olika strategier, enligt Figur 1 nedan, som är en förenklad variant av Svensk Standards, SS-

EN 13306:2017, beskrivning av olika typer av underhåll. Underhållstyperna beskrivs mer 

ingående i följande avsnitt. 
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Figur 1. Typer av underhåll. Källa: SIS, 2019, s.24. 

 

2.1.1 Avhjälpande underhåll 

Avhjälpande underhåll innebär att ett feltillstånd har uppstått och att åtgärder utförs vid 

upptäckt av fel, för att återställa systemet eller enheten till ett skick så att krävd funktion kan 

utföras (SIS, 2019). Det innebär att trasiga eller felaktiga komponenter repareras eller byts ut 

(Ben-Daya et al., 2016). Avhjälpande underhåll kan antingen vara akut, då utförs det direkt ett 

fel har upptäckts för att minimera risken för allvarliga konsekvenser, eller uppskjutet, vilket 

innebär att åtgärd inte utförs omgående, utan åtgärden läggs ofta in i underhållsplanering för att 

personalen ska utföra den vid lämpligt tillfälle (SIS, 2019). Avhjälpande underhåll används när 

en ”kör till fel”-strategi tillämpas, vilket ofta är fallet för mindre komponenter, vars fel inte får 

allvarliga konsekvenser och det inte är lönsamt att utföra förebyggande åtgärder (Mobley, 

2004). Denna typ av strategi tillämpas i stor utsträckning, men ofta i kombination med olika 

förebyggande underhållsstrategier. Detta beror delvis på att avhjälpande underhåll ofta är 

förknippat med höga kostnader för lagerhållning av reservdelar, övetidsarbete och låg 

tillgänglighet (Mobley, 2004).  

2.1.2 Förebyggande underhåll 

Förebyggande underhåll innebär att underhållsaktiviteter och åtgärder utförs innan ett 

funktionsfel har uppstått för att kontrollera degraderingsprocessen (SIS, 2019). Det 

förebyggande arbetet kan antingen vara förutbestämt, vilket innebär att underhåll utförs efter 

fasta tidsintervall, eller tillståndsbaserat, som syftar till att ett systems tillstånd övervakas och 

Underhåll

Förebyggande underhåll

Förutbestämt underhåll Tillståndsbaserat underhåll

Prediktivt underhåll
Ej prediktivt 

tillståndsbaserat underhåll

Avhjälpande underhåll

Akut avhjälpande underhåll
Uppskjutet avhjälpande 

underhåll
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kontrolleras regelbundet för att kunna bedöma när en underhållsåtgärd behöver utföras (SIS, 

2019). Alla förebyggande underhållsstrategier bygger på antagandet att enheter kommer att 

degraderas inom en tidsram typisk för den särskilda enheten, utförandet av reparationer och 

andra förebyggande åtgärder baseras på MTTF, Mean Time To Failure, som är ett mått på hur 

lång tid det i genomsnitt tar till ett fel uppstår (Mobley, 2002). Allvarliga konsekvenser för 

produktionen, i form av stora inkomstförluster vid driftstopp till följd av fel, är en förklaring till 

att någon form av förebyggande underhållsstrategi ofta tillämpas inom industrin (Ben-Daya et 

al., 2016). Det har visat sig att de reparationer och åtgärder som utförs avhjälpande, efter ett fel 

uppstått, leder till tre gånger högre kostnader jämfört med om samma åtgärder utförs som 

förebyggande underhåll enligt fastställt underhållschema (Mobley, 2002). Ofta tillämpas en 

blandning av avhjälpande och förebyggande underhåll, det finns en optimal balans mellan dessa 

då de totala underhållskostnaderna minimeras (Ben-Daya et al., 2016).  

   Det tillståndsbaserade underhållet kan delas in i prediktivt respektive ej prediktivt 

tillståndsbaserat underhåll. Prediktivt underhåll innebär att man tar det tillståndsbaserade 

underhållet ett steg längre, och istället för att bara övervaka det nuvarande tillståndet, skapas 

prognoser utifrån analyser av statistik och data över en enhets degraderingsprocess, för att 

kunna bedöma när förebyggande underhåll kommer att behövas (SIS, 2019). Strategin innebär 

att verkliga drift- och underhållsdata tillämpas för att kunna maximera underhållsintervallen, 

samtidigt som antalet oplanerade driftstopp minskas, istället för att basera inspektions- och 

åtgärdsintervall på allmän, genomsnittlig livslängd för en viss typ av enhet (Mobley, 2002). 

Inom tillståndsbaserat underhåll, oavsett om det handlar om prediktivt eller ej, används olika 

mät- och monitoreringsmetoder samt prognosticeringsverktyg, som vibrationsmätning, 

termografi, oljeanalys, visuella inspektioner och ultraljud, för att nämna några (Ben-Daya et al., 

2016; Mobley, 2002). Mätmetoderna genererar viktiga underhållsdata, som kan användas vid 

analys för att optimera underhållet på längre sikt. Korrekt utfört underhåll med periodiska 

inspektioner har en positiv påverkan på en enhets tekniska tillstånd och kan förlänga dess 

livslängd avsevärt (Ben-Daya et al., 2016). 

2.1.3 Underhåll för infrastruktur 

Infrastruktur, så som vägar och järnvägar, har precis som maskiner och andra tekniska system 

ett underhållsbehov, men det kan ofta vara mer komplext att definiera (Ben-Daya et al., 2016). 

Detta beror på en rad faktorer, bl.a. att det är svårt att bedöma hur infrastrukturen kommer att 

degraderas, då detta påverkas av t.ex. väderlek, tekniskt tillstånd och användarintensitet. Risken 

för olyckor och andra allvarliga konsekvenser innebär att säkerhet är en central aspekt inom 

underhåll av infrastruktur (Ben-Daya et al., 2016). Det finns olika typer av förebyggande och 
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avhjälpande underhållsåtgärder som används för att kontrollera infrastrukturens degradering och 

säkerställa funktionen, men distinktionen mellan dessa är mindre tydlig när det handlar om 

exemeplvis vägar, delvis på grund av att feltillstånd och funktionsfel inte är lika enkelt att 

definiera som för t.ex. en maskin (Ben-Daya et al., 2016). En viktig skillnad är att infrastuktur 

är system som är distribuerade över långa sträckor och stora områden (Ben-Daya et al., 2016), 

vilket innebär att det är svårare att övervaka hela systemet samtidigt. Vägbanan kan delas in i 

olika delar; körfält, väggren, sidoanläggning samt gång- och cykelbana (Trafikverket, 2002a), 

men vägen kan även sägas innefatta omkringliggande objekt och miljöer, så som vägskyltar och 

diken. Vad gäller vägunderhåll innefattar det ofta underhållsåtgärder som inte nödvändigtvis 

behöver vara direkt relaterade till vägbanan i sig. Det kan handla om sikt- och slyröjning i 

vängkanten eller reparation av vägskyltar, dessa åtgärder är viktiga för att garantera säker drift 

(Ben-Daya et al., 2016). När det kommer till vägunderhåll, och framför allt vintervägunderhåll, 

är det alltså ofta nödvändigt att kunna kontrollera och övervaka väderlek, för att säkerställa 

framkomlighet och säkerhet för trafikanter.  

   Vägens tillstånd och funktion bedöms ofta efter ett antal kvalitetsmått, dessa finns till för att 

bedöma vägens framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet (Trafikverket, 2019b). 

Exempel på vanliga kvalitetsmått är textur, jämnhet, grovhet och soliditet, och det finns ofta 

fastställda gränsvärden för var och ett av dessa mått som anger när vägens tillstånd har 

degraderats till den grad att det kräver en åtgärd (Ben-Daya et al., 2016). I Figur 2 illustreras 

vägens degraderingsprocess, där gränsvärdet markerats med Kmin, alltså lägsta acceptabla 

kvalitetsnivå. Vid tiden Y har Kmin uppnåtts, vilket kan definieras som att ett funktionsfel har 

uppstått, medan det vid tiden t finns ett utrymme på (Y-t) att hinna utföra förebyggande 

underhåll. Felutvecklingstiden är intressant när man pratar om degraderingsprocessen, då denna 

avgör hur enkelt eller svårt det är att upptäcka ett begynnande fel och hinna åtgärda det innan 

ett fullskaligt funktionsfel uppstått. Det är därför viktigt att kontinuerligt övervaka vägens 

tillstånd, för att kunna upptäcka när kvalitetsmåtten börjar närma sig gränsvärdena (Mobley, 

2004). Vägar har generellt en lång felutvecklingstid och utdragen degraderingsprocess, 

vinterväghållning är däremot förknippat med korta felutvecklingstider och sämre möjligheter 

att förutse degraderingsprocessen. Det kan därför vara värt att investera i bra mät- och 

övervakningslösningar för vinterväghållning, för att kompensera för osäkerheten och kunna 

effektivisera underhållsarbetet (Mobley, 2004).  
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Figur 2. Degradering av vägkvalitet över tid. Källa: Ben-Daya et al., 2016, s.66. 

 

2.2 Funktionsbeskrivning, vinterväg 

Ur ett underhållsperspektiv är det viktigt att förstå sitt system, genom att ha en tydligt 

definierad funktionsbeskrivning och gränsvärden för acceptabla tillstånd. Detta leder i sin tur till 

att det blir enklare att definiera olika feltillstånd och felmoder, vilket underlättar vid 

bedömning av underhållsbehovet hos ett system. För de kommunala vintervägarna i Kiruna 

tätort används den kvalitetsdeklaration som Kiruna kommun tagit fram som utgångspunkt i det 

dagliga drift- och underhållsarbetet, detta dokument kommer även att användas för att ta fram 

en funktionsbeskrivning utifrån underhållsmässiga termer. Vintervägen kan beskrivas ha 

följande egenskaper, baserat på definitioner i SS-EN 13306:2017 Underhåll- Terminologi, 

samt beskrivningar i Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom 

Kiruna tätort och Tuolluvaara, samt intervjumaterialet. 

 

Krävd funktion 

Vintervägar samt gång- och cykelbanor ska vara framkomliga och säkra att färdas på, vilket 

innebär att fordon såsom bilar, bussar, lastbilar, motorcyklar, mopeder och cyklar ska kunna 

framföras obehindrat och säkert på vägarna, detsamma gäller för gående och cyklister på gång- 

och cykelbanor. Med obehindrat och säkert menas att det inte ska krävas några extraordinära 

åtgärder för att kunna ta sig från en punkt till en annan via det kommunala vägnätet, samt att 

det inte ska finnas sådana hinder som påverkar trafikantens eller fordonets möjligheter att ta sig 

fram utan att åsamkas fysiska skador eller onormala påfrestningar. Obehindrat innebär också att 

fordon och trafikanter ska kunna färdas i en rimlig hastighet, exempelvis efter angiven 



10 
 

hastighetsbegränsning på vägar, och i så hög utsträckning som möjligt inte begränsas i sin 

framkomlighet p.g.a. vintervägens tillstånd. 

Utifrån gränsvärden för funktionsfel, kan krävd funktion för vintervägar i Kiruna tätort 

definieras enligt följande kriterier; 

• Nysnömängd på vägar, gång- och cykelbanor 

o Prio 1: 0–5 cm 

o Prio 2: 0–8 cm 

• Spårdjup (ojämnheter i tvärled) på vägar 

o 0–4 cm 

• Gång- och cykelbanor 

o Ingen halka 

• Korsningar och backar 

o Ingen halka 

• Busslinjerna 

o Ingen halka 

• Prio 1 & Prio 2-vägar 

o Normal halka 

• Bostadsgator 

o Svår halka 

• Sikt i korsningar 

o Hastighet 30–50 km/h: sikt> 10 m åt vardera håll 

o Hastighet >50 km/h: sikt> 70 m åt vardera håll 

• Bredd och lutning på trottoarer 

o Minst 80 cm alt. minst 75% av ursprunglig bredd 

o Maximalt 3 % lutning p.g.a. snö i förhållande till väg 

 

Funktionsfel och feltillstånd 

Ett funktionsfel anses ha uppstått när vintervägen inte längre kan utföra krävd funktion, vilket 

innebär att trafikanter har helt eller delvis begränsad framkomlighet på vägarna, och/eller att de 

löper stor risk att åsamkas skador då de färdas på vägen. Kiruna kommun och Tekniska Verken 

har ställt upp gränsvärden för snömängd och spårdjup, när dessa gränsvärden uppnås har ett 

funktionsfel uppstått. Gränsvärden presenteras i Tabell 1 nedan. Vid snöröjning efter eller 

under snöfall ansamlas snön ofta i högar och strängar, om dessa förhindrar framkomlighet för 

trafikanterna kan det anses vara ett funktionsfel. Det finns dock inga fastställda kriterier för 
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vilken höjd och bredd på högar och strängar som anses hindra framkomligheten, denna 

bedömning utförs av maskinförare och driftansvariga på plats. I kvalitetsdeklarationen anges 

riktlinjer för halkbekämpning, men även här utan fastställda mätvärden. Dessa presenteras i 

Tabell 2 nedan, där normal halka kan anses uppstå exempelvis efter en snörröjningsaktivitet, då 

plogarna polerar vägytan. Svår halka beror ofta på väderlek, som snabba omslag från 

minusgrader till plusgrader, underkylt regn eller liknande. Vid svår halka är halkbekämpning 

högst prioriterat före andra åtgärder. Halka som funktionsfel har olika gränsvärden beroende på 

vilket område det handlar om, enligt Tabell 2.  

 

Tabell 1. Gränsvärden för fel till följd av snöfall på kommunal vinterväg. 

Prioriteringsklass väg Mängd nysnö (cm) Spårdjup (cm) 

1 5 4 

2 8 4 

 

Tabell 2. Beskrivning av halkbekämpningskriterier för kommunal vinterväg. 

 Normal halka Svår halka Extrem halka 

Korsningar, branta backar  X X X 

Busslinjerna X X X 

Gång- och cykelbanor 
(Prio 1) 

X (halva bredden) X (hela bredden) X (hela bredden) 

Gång- och cykelbanor 
(Prio 2) 

X (endast större, halva 
bredden) 

X (alla, hela 
bredden) 

X (alla, hela 
bredden) 

Prio 1-vägar  X X 

Prio 2-vägar  X X 

Bostadsgator   X 

 

Det finns andra typer av funktionsfel som berör trottoarer, gångbanor- och passager, det 

handlar främst om framkomlighet, men även säkerhet, i form av plogad bredd. Gränsvärdena 

för detta är att den framkomliga bredden ska vara minst 80 cm alternativt minst 75 % av den 

ursprungliga bredden. För trottoarer finns även ett gränsvärde för lutning p.g.a. snö tvärs 

vägens färdriktning, lutningen får vara maximalt 3 %.  Då framkomlig bredd understiger och 

lutningen överskrider angivna gränsvärden kan ett funktionsfel anses ha uppstått. 

   Som tidigare nämnts i avsnitt 2.1.3, innefattar vägunderhåll ofta åtgärder som inte är direkt 

relaterade till vägens tillstånd, men som ändå påverkar dess krävda funktion när det gäller 

framkomlighet och säkerhet. Skymd sikt ät ett exempel på funktionsfel som leder till att 

trafikanter inte kan färdas på ett normalt sätt utan större säkerhetsrisker. Gränsvärden för lägsta 

tillåtna sikt i korsningar, alltså när fordonet står precis vid korsningen bakom vägmarkeringar 
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för väjnings- eller stopplikt om det finns, anges i Tabell 3 nedan. Vägmarkeringar är vanligtvis 

dolda av snö under vintern, men det ger en fingervisning om vilken punkt man mäter sikten 

från.  

 

Tabell 3. Gränsvärden för fri sikt i korsningar. 

Angiven hastighetsbegränsning  
(km/h) 

Sikt 

30–50 10 m åt vardera håll 

>50 70 m åt vardera håll 

 

Vanliga felmoder 

Det är viktigt att känna till hur ett funktionsfel yttrar sig, för att kunna sätta in lämpliga åtgärder 

vid rätt tidpunkt, det är även en förutsättning för att kunna mäta felutveckling och detektera 

när ett funktionsfel har uppstått. I Tabell 4 nedan listas vanliga felmoder för snöfall, halka och 

stora snöansamlingar för olika typer av vägar. 

 

Tabell 4. Vanliga felmoder för funktionsfel på vinterväg. 

Enhet Funktionsfel Felmod 

Gång- och cykelbanor, 
Prio 1 

Snöfall, nysnömängd ≥ 5 cm 

Större fysiskt motstånd att ta sig 
fram 

Ökat snödjup 

Snöfall, nysnömängd 0–5 cm i 
kombination med hård vind 

Ojämnt, ökat snödjup (drev av 
snö) 

Större fysiskt motstånd att ta sig 
fram 

Halka, normal halka 

Lägre friktion än normalt mellan 
skor, hjul eller däck och underlag 

Vägytan ser blank ut, ev. med 
isbildning 

Halka, svår halka 

Mycket lägre friktion än normalt 
mellan skor, hjul eller däck och 

underlag 

Vägytan ser mycket blank ut, ev. 
med mycket isbildning 

Gång- och cykelbanor, 
Prio 2 

Snöfall, nysnömängd ≥ 8 cm 

Större fysiskt motstånd att ta sig 
fram 

Ökat snödjup 

Snöfall, nysnömängd 0–5 cm i 
kombination med hård vind 

Ojämnt, ökat snödjup (drev av 
snö) 

Större fysiskt motstånd att ta sig 
fram 

Halka, normal halka 
Lägre friktion än normalt mellan 

skor, hjul eller däck och 
underlaget 
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Vägytan ser blank ut, ev. med 
isbildning 

Halka, svår halka 

Mycket lägre friktion än normalt 
mellan skor, hjul eller däck och 

underlag 

Vägytan ser mycket blank ut, ev. 
med mycket isbildning 

Trottoarer 

Bredd från snövall till trottoarkant 
<80 cm alt. <75% av ursprunglig 

bredd 

Gångtrafikanter och cyklister har 
svårt att passera varandra på 

trottoaren 

Trottoaren är delvis täckt av 
snövall 

Trottoaren är helt täckt av snövall 

Lutning tvärs över trottoar 
gentemot vägen överstiger 3 % 

p.g.a. snö 

Sluttande, ej plant utseende på 
trottoarens yta 

Trottoarens yta får en 
vinkelökning gentemot vägen 

Gångtrafikanter går närmre 
vägen/trottoarkanten för att 

undvika lutningen 

Prio 1-vägar 

Snöfall, nysnömängd ≥ 5 cm 

Spårbildning 

Slirar/sladdar med fordon 

Ökat snödjup 

Snöfall, nysnömängd 0–5 cm i 
kombination med hård vind 

Ojämnt, ökat snödjup (drev av 
snö) 

Spårbildning 

Slirar/sladdar eller fastnar med 
fordon 

Spårdjup ≥ 4 cm 

Fordon kränger/glider åt sidorna 
när däcken hamnar snett i eller 

utanför spåren 

Vägytan ser ojämn ut, tydliga 
höjdskillnader mellan spår och 

övrig del av väg 

Halka, normal halka 

Bussar har svårt att accelerera 
och stanna längs busslinjerna 

Svårt för fordon att accelerera och 
stanna i korsningar och branta 

backar 

Lägre friktion än normalt mellan 
däck och underlag 

Vägytan ser blank ut, ev. med 
isbildning 

Halka, svår halka 

Svårt för alla fordon att accelerera 
och stanna 

Vägytan ser mycket blank ut, ev. 
med mycket isbildning 

Mycket lägre friktion än normalt 
mellan däck och underlag 
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Förlängd bromssträcka 

Prio 2-vägar 

Snöfall, nysnömängd ≥ 8 cm 

Spårbildning 

Slirar/sladdar med fordon 

Ökat snödjup 

Snöfall, nysnömängd 0–8 cm i 
kombination med hård vind 

Ojämnt, ökat snödjup (drev av 
snö) 

Spårbildning 

Slirar/sladdar eller fastnar med 
fordon 

Spårdjup ≥ 4 cm 

Fordon kränger/glider åt sidorna 
när däcken hamnar snett i eller 

utanför spåren 

Vägytan ser ojämn ut, tydliga 
höjdskillnader mellan spår och 

övrig del av väg 

Halka, svår halka 

Svårt för alla fordon att accelerera 
och stanna 

Vägytan ser mycket blank ut, ev. 
med mycket isbildning 

Mycket lägre friktion än normalt 
mellan däck och underlag 

Förlängd bromssträcka 

Korsningar, hastighet 30–
50 km/h 

Skymd sikt, sikt mindre än 10 m 
åt vardera håll 

Trafikanter som stannar vid 
angiven punkt för väjnings- eller 
stopplikt ser mindre än 10 m åt 

vardera håll 

Trafikanter kör längre ut i 
korsningen/på vägen för att 
kontrollera korsande trafik 

Korsningar, hastighet >50 
km/h 

Skymd sikt, sikt mindre än 70 m 
åt vardera håll 

Trafikanter som stannar vid 
angiven punkt för väjnings- eller 
stopplikt ser mindre än 70 m åt 

vardera håll 

Trafikanter kör längre ut i 
korsningen/på vägen för att 
kontrollera korsande trafik 

 

Degradering och degraderat tillstånd 

Vägar och gångbanor kan anses vara i ett degraderat tillstånd då gränsvärdena för funktionsfel ej 

är uppnådda, men exempelvis väderleken ändå orsakar sämre framkomlighet, komfort och 

säkerhet för trafikanterna. Degraderingen kan anges utifrån fastställda gränsvärden för 

funktionsfel, i Tabell 5 nedan visas degraderingen i mängd nysnö samt spårdjup. För halka 

befinner sig vissa sträckor i ett degraderat tillstånd vid normal halka, detta gäller ej utsatta 

sträckor längs Prio 1-vägar, mindre Prio 2-gångbanor, Prio 2-vägar samt bostadsgator, enligt 

Tabell 2. Vid svår halka är det endast bostadsgator som anses befinna sig i ett degraderat 
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tillstånd, resterande områden befinner sig i ett feltillstånd. Vad gäller sikten kan det antas att en 

degradering innebär att den fria sikten är längre än 10 respektive 70 m, men kortare än den är 

under barmarksäsongen, det finns alltså inte helt tydliga gränser för vad en degradering innebär.  

Trafikanterna i sig kan också vara orsak till degradering genom att de färdas på vintervägen, 

exempelvis när temperaturen ökar snabbt eller det har fallit snö kan det bildas hjulspår och 

allmänt ojämnt väglag, framförallt i korsningar och andra sträckor där fordonen kör sakta. 

Detsamma gäller gång- och cykelbanor, efter snöfall blir väglaget ojämnt till följd av 

nedtrampning. Ojämnheter i väglaget som inte är spårdjup har inga fastställda gränsvärden, utan 

bedömningen av när ett funktionsfel uppstått är situationsbunden och kan variera beroende på 

vilken typ av väg det handlar om.  

 

Tabell 5. Kriterier för degraderat tillstånd till följd av snöfall på kommunal vinterväg, gäller värden >0 cm. 

Prioriteringsklass väg Mängd nysnö (cm) Spårdjup (cm) 

1 <5  <4  

2 <8  <4 

 

Underhållstid 

Begreppet underhållstid är intressant för den kommunala vinterväghållningen, då det finns 

angivet i kvalitetsdeklarationen. Underhållstid är ”tidsintervall när underhåll utförs på en enhet, 

inklusive teknisk och logistisk väntetid samt väntetid för intern administration” (SIS, 2019, s. 

20), och åtgärder inom den kommunala vinterväghållningen utförs främst efter att ett 

funktionsfel uppstått, vilket innebär att de tidsangivelser som anges i kvalitetsdeklarationen är 

avhjälpande underhållstid. I Tabell 6 visas vilka underhållstider som gäller vid snöfall, från det 

att gränsvärdet för nysnömängd om fem respektive åtta cm är uppnådd till att felet ska vara 

åtgärdat. Viktigt att poängtera att detta inte är aktiv underhållstid, det innefattar även raster för 

personalen och väntetider p.g.a. andra orsaker.  

 

Tabell 6. Underhållstid per prioriteringsklass. 

Prioriteringsklass väg Underhållstid (timmar) 

1 5 

2 15 
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2.2.1 Avhjälpande underhållsåtgärder 

Den största delen av vintervägunderhållet i Kiruna kommun är avhjälpande, vilket innebär att 

underhållsaktiviteter och åtgärder sätts in efter att ett gränsvärde för funktionsfel uppstått. De 

avhjälpande åtgärder som utförs är; 

• Snöröjning: plogning och rensning av snö 

• Halkbekämpning: sandning 

• Snöbortföring: snö samlas ihop och fraktas med lastbil till snötippar 

Dessa åtgärder är avhjälpande, men bedömningen av om underhållsåtgärd krävs är baserad på 

en form av tillståndsövervakning med hjälp av okulär kontroll, manuella mätningar med 

tumstock samt halktest med bil. 

2.2.2 Förebyggande underhållsåtgärder 

Som nämnt i föregående avsnitt, är den största delen av vintervägunderhållet i Kiruna kommun 

avhjälpande, men vid perioder utan snöfall eller halka utförs en del åtgärder som kan klassas 

som förebyggande; 

• Hyvling (ej Lombolo och centrum, förutom busslinjerna) 

• Städning och siktröjning 

Väghyvling sker kontinuerligt då det ej snöar eller väntas snöfall inom de närmsta dagarna, 

detta är en åtgärd som utförs i förebyggande syfte i TVAB:s egna ansvarsområden, ofta innan 

gränsvärdet för spårdjup har uppnåtts. I områden som ligger på entreprenad utförs hyvling 

endast avhjälpande då gränsvärdet för spårdjup är uppnått. Städning och siktröjning sker främst 

avhjälpande, men det kan även utföras förebyggande i syfte att skapa goda förutsättningar för 

genomförandet av framtida avhjälpande åtgärder vid snöfall.  

2.3 Offensiv kvalitetsutveckling och processledning 

Offensiv kvalitetsutveckling är ett ledningssystem, vars syfte är att minska resursförbrukning 

och samtidigt öka kundnöjdhet, genom arbete med olika kvalitetsaspekter. Ledningssystemet är 

uppbyggt av värderingar, arbetssätt och verktyg inom olika fokusområden, där ett fokusområde 

är processer (Bergman & Klefsjö, 2012). En process kan beskrivas som en serie aktiviteter, med 

ingående värden, information, tjänster eller produkter som bearbetas i de olika aktiviteterna, 

för att generera ett utgående resultat till processkunden (Anjard, 1996). Processledning är ett 

arbetssätt inom detta fokusområde, det används för att förstå arbetsprocesserna samt för att 

identifiera och genomföra ständiga förbättringar. Förbättringsarbetet syftar främst till att 

förbättra arbetsprocessernas kvalitet gentemot kunden, effektivitet samt förmåga att anpassa sig 

till ändrade omständigheter (Bergman & Klefsjö, 2012). Ett sätt att skapa förståelse för 
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arbetsprocesserna är att använda process- och flödeskartor, som på ett överskådligt sätt skapar 

en visuell bild av olika aktiviteter. Fokus ligger inte bara på huvudprocessen, utan även på 

stöd- och ledningsprocesser som har till uppgift att på olika sätt möjliggöra genomförandet 

verksamhetens huvudprocesser (Bergman & Klefsjö, 2012). Det har visat sig att 

processkartläggning är ett effektivt och idag välanvänt verktyg vid verksamhetsförbättringar 

(Bowles & Gardiner, 2018). 

   Lean och Sex Sigma är två andra exempel på förbättringsprogram inom kvalitetsutveckling, 

där fokus ligger på processer och hur dessa kan effektiviseras och förbättras (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Inom Lean pratar man om flöden och värdeflöden snarare än om processer, och 

trots att de olika programmen använder sig av olika verktyg vid process- och 

flödeskartläggning, är syftet med dessa detsamma (Bergman & Klefsjö, 2012). Bergman och 

Klefsjö (2012) betonar att oavsett vilket koncept det handlar om, är grundidéerna lika inom 

Lean, Sex Sigma och offensiv kvalitetsutveckling. Det handlar om kvalitets- och värdehöjande 

förbättringsarbete som berör hela verksamheten och alla anställda, i allt från värderingar till 

arbetssätt och metoder. 

2.3.1 Processkarta vs. Flödeskarta 

Både processkartor och flödeskartor är verktyg som används för att åskådliggöra och visualisera 

en arbetsprocess, men det finns vissa skillnader i utformning och tillämpning. Processkartor har 

en mer allmän tillämpning, medan flödeskartor, framför allt värdeflödeskartor, främst används 

inom Lean (”Charting and Mapping”, 2015). Gemensamt för verktygen är att de syftar till att 

beskriva funktioner och aktiviteter i en arbetsprocess, och på så sätt möjliggöra förenkling och 

förbättring av processen (Hunt, 1996; Richards & Grinsted, 2016). En framträdande skillnad är 

exempelvis att processen i en processkarta ha in- och utmatning, d.v.s. data, material, 

information eller liknande som finns vi början av processen, och utmatning i form av ett 

resultat efter processen (”Charting and Mapping”, 2015). Flödeskartan har istället en 

startpunkt, och med hjälp av olika symboler för aktiviteter och beslut sker navigering genom 

processen till markerad slutpunkt (Richards & Grinsted, 2016). Processkartan ger ofta en mer 

övergripande bild med mindre processer som ingår i större huvudprocesser, medan flödeskartan 

ligger på en lägre detaljeringsgrad och visar varje steg i en särskild process (”Charting and 

Mapping”, 2015). Processkartan kan vara ett verktyg för att på strategisk nivå skapa insikt om 

verksamhetens processer och vilka förbättringar som kan göras (”Charting and Mapping”, 

2015), medan flödeskartan är ett verktyg för att förbättra eller förändra en särskild arbetsprocess 

(Richards & Grinsted, 2016). 
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2.4 Sensorteknologi och mätmetoder för vintervägunderhåll 

Det finns en rad olika metoder för att bedöma en enhets tillstånd. Traditionellt har tillståndet 

mätts manuellt direkt på enheten, men det finns en växande trend där ny teknik och 

automatiserade processer ersätter de manuella mätningarna (Ben-Daya et al., 2016). Manuella 

mätningar är vanligt förekommande när det kommer till vintervägunderhåll, exempelvis mäts 

snödjup ofta manuellt med ett mätdon (SMHI, 2017). Då vintervägens tillstånd kan degraderas 

snabbt och korta felutvecklingstider är karaktäristiskt för vintervägunderhåll p.g.a. snabba 

skiftningar i väderlek, skulle automatiserade mätningar och uppkopplade system kunna vara ett 

användbart hjälpmedel vid planering av det dagliga underhållsarbetet. För tillståndsövervakning 

av torr, belagd väg finns olika mätmetoder och verktyg som används för att bedöma 

ojämnheter i tvärgående och längsgående riktning, vägytans textur, friktion, sprickbildning och 

vägbuller. Profilometer, som bl.a. används för att mäta spårdjup, och accelerometer, som 

används för att mäta ojämnheter i längsgående riktning, är två exempel på verktyg som används 

för att bedöma vägens tillstånd (Technical Committee 4.2 Road Pavements World Road 

Association, 2016). För belagd väg finns vedertagna metoder för tillståndsövervakning, när det 

kommer till bedömning av vintervägens tillstånd finns en del vägsensorer tillgängliga på 

marknaden, användningen av dessa är dock mindre omfattande. Vissa typer av vägsensorer 

ligger inbäddade i vägytan, men det finns även kontaktfria sensorer som kan läsa av 

vägtillståndet från vägkanten, en bit ovanför vägytan (Kociánová, 2015). För mätning av 

snödjup finns exempelvis ultraljudssensorer som kan utföra mätningar på avstånd, utvecklingen 

av dessa påbörjades redan under 1980-talet och har sedan dess använts i bl.a. USA (Ryan, 

Doesken, & Fassnacht, 2008a). Sedan dess har ett flertal studier gjorts på sensorernas prestanda, 

tillförlitlighet och träffsäkerhet, och vid jämförelse med andra, manuella mätmetoder har 

ultraljudsmätningarna visat sig vara träffsäkra och tillförlitliga (Ryan et al, 2008a; Ryan, 

Doesken, & Fassnacht, 2008b; Anderson & Wirt, 2008). Ultraljudssensorerna kan användas för 

att automatisera mätning av snödjup och ger mer objektiva resultat jämfört med manuella 

mätningar (Ryan et al., 2008a). En viktig aspekt att beakta vid införandet av denna typ av 

teknik är, enligt Ryan et al. (2008a), att det krävs att flera sensorer placeras ut på strategiska 

platser för att få så representativa mätningar som möjligt. Det finns en del problematik kopplat 

till ultraljudssensorerna, mycket hård vind som orsakar snödrev, snöns kristallisering och ojämnt 

snötäcke är exempel på felkällor som påverkar tillförlitligheten i mätningarna (Anderson & 

Wirt, 2008; Ryan et al., 2008b). Den största utmaningen ligger alltså i placeringen av 

sensorerna, för att de ska ge mätresultat som representerar närliggande område (Ryan et al., 

2008b). 
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   Det finns en rad olika sensorer och teknologier som kan användas för att bedöma väglaget 

under vintern, särskilt intressant är de som kan läsa av vägytetemperatur och allmänt 

vägtillstånd, eftersom snö och is orsakar problem med halka som ofta kräver en 

underhållsåtgärd. Det finns sensorer som monteras i vägytan i olika utföranden, dessa mäter 

temperatur på olika djup i marken, vissa kan även mäta vattendjup på vägen, samt identifiera 

vilken typ av väglag det är (Arvidsson, 2011). Termometri och IR-teknik är ett exempel på 

teknologi som kan användas för att mäta yttemperatur och kontrollera tillståndet på vägar och 

trottoarer, exempelvis för detektering av is på vägytan genom identifiering 

temperaturförändringar vid den exoterma reaktionen som sker när vatten fryser (Riehm, 

Gustavsson, Bogren, & Jansson, 2012). Denna typ av teknik har även visat sig ge mer 

tillförlitliga resultat under blöta, snöiga eller isiga vägförhållandena jämfört med traditionella 

ytmonterade sensorer som mäter marktemperatur, samt att yttemperaturen ofta skiljer sig från 

temperaturen i marken, vilket har en stor påverkan på hur vägytan ser ut (Jonsson & Riehm, 

2012). En annan fördel med IR-sensorer som monteras ovanför vägytan är att de är enkla att 

installera och har låga servicekostnader, till skillnad från sensorer som monteras vid vägytan 

(Jonsson, 2011b).  

   Förutom IR-teknik, kan laser användas för att mäta yttemperatur och väglag på avstånd, 

sensorerna är då ofta moterade på en stolpe eller väderstation (Arvidsson, 2011). Laser kan även 

utnyttjas i mobila sensorer som fästs på fordon och därmed kan mäta och övervaka väglag längs 

hela vägsträckor, till skillnad från stationära sensorer som gör punktmätningar på särskilda 

platser. Ett exempel på en sådan sensor är Road eye, som finns i två varianter, varav den ena 

monteras på fordon (Arvidsson 2011). Road eye är en optisk sensor som använder sig av laser 

och en fotodetektor för att identifiera om det är vatten, is eller snö på vägen, då dessa 

reflekterar ljuset olika och därmed kan en klassificering av väglaget göras (Casselgren, Sjödahl, 

& LeBlanc, 2012; Arvidsson, 2011). Ett annat sätt att bedöma halka på vägar är att utföra 

friktionsmätningar. Detta kan utföras genom att ett mäthjul monteras på fordon för 

friktionsmätning, detta mäter momentet vid inbromsning och därefter kan ett friktionstal tas 

fram (Takahashi & Tokunaga, 2018). Det finns vissa krav som mätfordonet bör uppfylla för att 

det ska passa som mätfordon, exempelvis att det ska ha fullt fungerande ABS-bromsar, samt att 

mätfordonet ska kalibreras minst en gång per år, inför varje ny vinter kan anses lämpligt 

(Trafikverket, 2002b). Takahashi & Tokunaga (2018) menar att trots att det finns ett flertal 

olika friktionsmätningsutrustningar idag, använder ofta vägdriftansvariga visuella metoder för att 

bedöma väglaget, vilket är problematiskt då det kan leda till felaktiga bedömningar och därmed 

försämras trafiksäkerheten. Ett sätt att förenkla och minska kostnaderna för friktionsmätning är 
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att använda sig av befintliga fordon och dess inbyggda utrustning och system, såsom ABS och 

ESP, för att samla in väglagsdata (Arvidsson, 2011). NIRA Dynamics har tagit fram ett system 

som samlar data från flera fordon i en gemensam databas, vilket gör det möjligt att övervaka 

stora delar av vägnätet kontinuerligt och därmed förenkla för underhållspersonal vid 

bedömning av underhållsbehov (Andreasson, 2017). 

   Åkkomfort är en annan viktig paramteter när det kommer till vinterväghållning, det handlar 

om ojämnheter i vägytan som orsakar vibrationer och detta kan i sin tur leda till försämrad 

säkerhet och ökat slitage på fordon (Arvidsson, Lundberg, Sjögren, Genell, & Ögren, 2014). 

Spårdjup och IRI, International Roughness Index, är exempel på ett mått används för att 

bedöma ojämheter på vägytan, det anger vertikala rörelser i mm/m (Odelius, Famurewa, 

Forslöf, Casselgren, & Konttaniemi, 2017; Arvidsson et al., 2014). En vanlig metod för att 

mäta ojämnheter på väg är att använda lasersensorer monterade på ett mätfordon, men det finns 

även möjlighet att utföra vibrationsmätning med accelerometer, vilket är betydligt billigare än 

att använda särskilda mätfordon med laser (Odelius et al., 2017). I dagsläget är ojämnhet på 

vinterväg definierat som ojämnhet i mm mätt med rätsticka (Trafikverket, 2002a). 

   Planering och bedömning av behov vad gäller vintervägunderhåll baseras till stor del på 

väderdata av olika slag. Trafikverket använder sig exempelvis av egna väderstationer utöver de 

prognoser som ges av bland annat SMHI, detta för att kunna få ut mer detaljerade och 

platsspecifika data över väderläget och vägens tillstånd (Trafikverket, 2018). Dessa VViS-

stationer mäter exempelvis luft- och vägytetemperatur, luftfuktighet, typ av nederbörd och 

mängd samt vindstryka- och riktning (Arvidsson, 2011). Vissa av väderstationerna är även 

utrustade med väglagskameror, dessa bilder kan användas som extra underlag vid bedömning av 

underhållsbehov (Arvidsson, 2011). Data från sensorer på VViS-stationer och kamerabilder kan 

användas tillsammans i en framtagen modell för klassificering av väglaget (Jonsson, 2011a). 

Enligt Jonsson (2011a) har modellen som tagits fram 91% till 100% träffsäkerhet för de olika 

väglagen torrt, vått, snöigt och isigt, det är ett kostnadseffektivt sätt att utnyttja redan 

tillgängliga sensordata och kamerabilder. Denna typ av lösningar, där befintlig teknik kan 

uttnyttjas på ett mer effektivt sätt för att användaren ska få ut så träffsäker information som 

möjligt, är ett sätt att skapa ett hållbart vintervägunderhåll.  
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3 Metod 

Kapitlet beskriver metoder och tillvägagångssätt som använts i arbetet, innefattande 
litteraturstudie, med använda sökord, intervjuer, dataanalys samt processkartläggning.  

3.1 Litteraturstudie 

En undersökning av relevant litteratur utförs i syfte att skapa en vetenskaplig grund för arbetet, 

samt att bidra med idéer till passande lösningar och tillvägagångssätt för den undersökta 

verksamheten. Sökningar har utförts i olika databaser, som EBSCOhost, Libris och Scopus, 

samt i sökmotorn Google. Utöver detta har bl.a. Trafikverkets hemsida använts som 

informationskälla. Kedjesökning via funna källors referenslista har också använts som sökmetod. 

Det undersökta materialet består av artiklar, böcker, standarder, konferenshandlingar, rapporter, 

webbsidor och andra typer av dokument innehållande, för arbetet, intressant information.   

Exempel på söktermer som använts; winter road maintenance management, winter road 

maintenance + sensor, snow depth + ultrasonic, SRIS: Slippery Road Information System, 

flow chart symbol, process mapping methodology, process mapping, Track Ice. 

3.2 Intervjuer 

I detta arbete används kvalitativa, semistrukturerade intervjuer för att samla in empiriskt 

material, intervjuer valdes för att kunna få tillgång till nödvändig information och kunskap som 

inte finns utförligt dokumenterad. Intervjumetoden beskrivs som ett mellanting mellan ett 

vanligt, ostrukturerat samtal och ett strikt frågeformulär, och utförs ofta med hjälp av en 

intervjuguide som innehåller några frågor eller samtalsteman (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjustudien är opartisk, vilket innebär att syftet är att ta fram neutrala fakta som anses spegla 

verkligheten utan att vara partiska (Hallin & Helin, 2018). Ofta används en målinriktad 

analysmetod för att kunna dra slutsatser och se samband av det insamlade materialet. Milos & 

Huberman beskriver fyra kvalitetskriterier för den opartiske intervjustudien; validitet, 

reliabilitet, objektivitet och användbarhet (Hallin & Helin, 2018).  

   Den valda intervjumetoden passar för ändamålet att utforma en kartläggning av 

verksamheten, då den ger möjlighet för intervjuaren att täcka upp ett brett faktaområde genom 

att ställa följdfrågor baserat på det den intervjuade svarar på de i förväg formulerade frågorna. 

Två personer medverkar i intervjustudien, dessa är väl insatta i verksamheten och besitter en 

god kunskap om de undersökta processerna.  
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3.3 Dataanalys 

En narrativ analysstrategi med tematisk infallsvinkel användes för att analysera det insamlade 

intervjumaterialet vid och efter transkribering. Den narrativa analysstrategin används för att 

skapa en redogörelse av ett tidsförlopp, samt hur olika skeenden och händelser är kopplade till 

varandra (Bryman, 2011). Redogörelsen är ofta kronologisk, och visar på aspekter som när och 

på vilket sätt olika parter blir involverade i händelserna (Hallin & Helin, 2018). Den tematiska 

infallsvinkeln används för att identifiera gemensamma drag i berättelser och händelser som 

redogörs för av olika personer, fokus ligger på innehållet i det som sägs, snarare än hur den 

intervjuade framför det (Riessman, 2004).  

3.4 Processkartläggning 

Processkartläggning används för att skapa en visuell bild av de undersökta arbetsflödena, och på 

så sätt enklare kunna belysa eventuella förbättringsområden. Detta görs genom att skapa en 

nulägeskartläggning, samt en kartläggning av potentiellt framtida tillstånd (Klotz, Horman, & 

Bi, 2008). Processkartorna tas fram enligt en vanligt förekommande metodik för flödeskartor, 

viket innebär att genom intervju av personer som är involverade i processen ta anteckningar 

och göra skisser, som i efterhand används för att konstruera en flödeskarta (Richards & 

Grinsted, 2016). Processkartorna som skapas i detta arbete influeras både av processkartläggning 

och flödeskartläggning, för att skapa en adekvat bild av de undersökta processerna. Symboler 

som används i flödeskartorna utgår från Richard & Grindsteds (2016) beskrivning av symboler 

för flödeskartor, se Figur 3 nedan. 

 

 

Figur 3. Beskrivning av symboler för flödeskarta. Källa: Richard & Grindsted, 2016, s. 283.  
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet från genomförda intervjuer som ligger till 
grund för undersökningen, genom processkartläggning samt identifiering av problemområden. 
Kapitlet avslutas med en sammanställning av felmoder kopplade till olika positioner i 
arbetsflödet. 

4.1 Vinterväghållningsprocessen - Nuläget 

Vinterväghållningen i Kiruna kommun består till huvudsak av tre aktiviteter; snöröjning, 

halkbekämpning och snöbortföring, dessa sker löpande efter behov under perioden november 

till april. Denna tidsperiod kan variera något beroende på när det kommer snöfall som uppfyller 

startkriteriet. Det finns även en aktivitet som brukar kallas ”plogning utan snöfall”, vilket 

innebär att väghyvling sker kontinuerligt under vintern då det inte snöar. Dessutom ingår 

vårhyvling som en del av vinterväghållningen, denna aktivitet sker i slutet av vintersäsongen 

innan snön börjar smälta, den pågår i ca. två veckor i slutet av mars eller i början av april. I 

Figur 4 nedan visas en övergripande processkarta över de olika aktiviteterna, samt hur de utförs 

i stora drag beroende på situation under vintern. 

 

 

Figur 4. Övergripande processkarta av vinterväghållningsaktiviteter i Kiruna kommun. 
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TVAB har delat ansvar för vinterväghållningen av kommunala vägar, gång- och cykelbanor i 

Kiruna tätort, tillsammans med sina entreprenörer. I centrumkärnan och Lombolo, exklusive 

busslinjerna som går längs vägar i dessa områden, ansvarar entreprenörer för snöröjning, 

hyvling och snöbortföring. Halkbekämpning utförs av TVAB själva i hela tätorten, vid behov 

kallas entreprenörer in för att hjälpa till, exempelvis vid mycket svår halka då alla vägar och 

gångbanor ska sandas. Även vid snörbortföring kan samarbete ske mellan parterna, främst när 

det gäller centrum då detta är ett prioriterat område.  

4.1.1 Snöröjning 

Snöröjning är den mest omfattande underhållsåtgärden som utförs under vintern, aktiviteten 

innefattar flera beslutssteg och bedömningar utifrån prognoser och manuella mätningar. I Figur 

5 visas en processkarta över snöröjningens delprocesser, samt vilka in- och utgående värden 

som kan kopplas till processen. De ingående värdena handlar om materiella resurser samt 

personal, i detta har inte resurser i form av entreprenörer räknats med. Entreprenörerna utför 

snöröjning på uppdrag av TVAB i sina ansvarsområden, men de är inte involverade i besluts- 

eller bedömningsprocessen, bortsett från att de kan signalera till TVAB när åtgärd krävs om 

detta har förbisetts. Se bilaga 1 för en förstorad variant av Figur 5.  

 

 

Figur 5. Processkarta över snöröjning inom Kiruna tätort, med beskrivning av in- och utgående värden samt delprocesser. 

 

I Figur 6 nedan ges en mer detaljerad bild över arbetsflödet för snöröjning, med beskrivning av 

aktiviteter som ingår samt vilka beslut och bedömningar som utförs. De gula symbolerna visar 

beslut och bedömningar baserat på frågeställningar, pilarna visar navigering till nästa aktivitet. 

Aktiviteterna är placerade i kronologisk ordning för att ge en bild av i vilket skede i processen 

olika beslut fattas. Figur 6 representerar arbetsflödet vid ett ”normalt” snöfall, utan hård vind, 

samt där snöfallet inte är ihärdigt eller långvarigt. Se bilaga 1 för en förstorad variant av Figur 6. 
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Figur 6. Flödeskarta över aktiviteter och beslut som innefattas i aktiviteten snöröjning, från initiering till avslutad aktivitet. 

 

Vid stora mängder nysnö kan snöröjningen i undantagsfall starta redan kl. 03. I ett sådant 

scenario kan det hända att gränsvärdet för nysnömängd hinner uppfyllas på nytt på Prio 1-vägar 

innan Prio 2-vägarna har snöröjts, vilket innebär att Prio 1-vägarna plogas igen före Prio 2-

vägar. Denna process illustreras i Figur 7, som ett urklipp ur Figur 6, men med några fler beslut 

och aktiviteter tillagda. Processen i Figur 7 upprepas till dess att snöfall upphört och/eller 

gränsvärden för nysnömängd inte uppnås. I kvalitetsdeklarationen anges underhållstider på 5 

timmar för Prio 1 respektive 15 timmar för Prio 2, vid mycket stora snömängder kan dessa 

underhållstider överstigas, främst för Prio 2-vägar. 
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Figur 7. Flöde för snöröjningsaktivitet vid ihållande snöfall med stora mängder nysnö. 

 

I vissa fall kan snöröjning initieras genom att införa beredskap för personalen trots att 

nysnömängden inte förväntas uppnå eller överskrida gränsvärdet. Detta gäller främst om 

prognoserna visar hård vind i kombination med lätt snöfall, eftersom vinden leder till att vägar, 

gång- och cykelbanor drivs igen av snö vilket leder till försämrad framkomlighet. I Figur 8 

illustreras detta som ett urklipp ur Figur 6, med ett extra beslutssteg inlagt.  

 

 

Figur 8. Beslutssteg rörande hård vind i kombination med lätt snöfall. 
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4.1.2 Halkbekämpning 

Halkbekämpning kan ske dels i serie efter snöröjning, dels fristående till följd av väderlek som 

orsakar halka. I Figur 9 visas en processkarta över scenarios för halkbekämpning, med 

beskrivning av delprocesser som ingår. Ingående värden består av materiella resurser samt 

tillgänglig personal. Bedömning av halka efter snöröjning och behov av halkbekämpning enligt 

normal halka, baseras främst på erfarenhet och till viss del okulär kontroll, medan ett halktest 

kan utföras på vägar vid misstanke om halka vid exempelvis mildare väder. Manuella 

kontroller, med mänskliga sinnen, tillsammans med väderprognoser, är det som används för 

bedömning av halka, oavsett situation. Det finns inga fastställda gränsvärden eller kriterier för 

vad som definieras som normal, svår respektive extrem halka. Se bilaga 1 för en förstorad 

variant av Figur 9. 

 

 

Figur 9. Processkarta över halkbekämpning inom Kiruna tätort, med beskrivning av in- och utgående värden samt 
delprocesser. 

 

I Figur 10 nedan ges en mer detaljerad bild över arbetsflödet för halkbekämpning, med 

beskrivning av aktiviteter som ingår samt vilka beslut och bedömningar som utförs. De gula 

symbolerna visar beslut och bedömningar baserat på frågeställningar, pilarna visar navigering till 

nästa aktivitet. Aktiviteterna är placerade i kronologisk ordning för att ge en bild av i vilket 

skede i processen olika beslut fattas. Se bilaga 1 för en förstorad variant av Figur 10. 
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Figur 10. Flödeskarta över aktiviteter och beslut som innefattas i aktiviteten halkbekämpning, från initiering till avslutad 
aktivitet. 

 

4.1.3 Snöbortföring 

Snöbortföringen är helt och hållet behovsstyrd, förutom i centrumkärnan där det ska hållas 

öppet och ”rent” för exempelvis gångtrafikanter. Med behovsstyrd menas att aktiviteten inte 

påbörjas automatiskt efter snöröjning eller hyvling, utan en bedömning av utförs alltid av 

exempelvis sikt och framkomlighet innan snöbortföring planeras in. I Figur 11 visas en 

processkarta över snörbortföring, med beskrivning av delprocesser som ingår samt ingående- 

och utgående värden. De ingående värdena beskriver främst materiella resurser i TVAB:s egen 

regi, alltså exklusive ev. maskiner som tillhör entreprenörer. Se bilaga 1 för en förstorad variant 

av Figur 11. 
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Figur 11. Processkarta över snöbortföring inom Kiruna tätort, med beskrivning av in- och utgående värden samt delprocesser. 

 

I Figur 12 nedan ges en mer detaljerad bild över arbetsflödet för snöbortföring, med 

beskrivning av aktiviteter som ingår samt vilka beslut och bedömningar som utförs. De gula 

symbolerna visar beslut och bedömningar baserat på frågeställningar, pilarna visar navigering till 

nästa aktivitet. Aktiviteterna är placerade i kronologisk ordning för att ge en bild av i vilket 

skede i processen olika beslut fattas. Se bilaga 1 för en förstorad variant av Figur 12. 

 

 

Figur 12. Flödeskarta över aktiviteter och beslut som innefattas i aktiviteten snöbortföring, från initiering till avslutad aktivitet. 
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4.1.4 Hyvling 

Hyvling kan ske under vintern när det inte snöar som en förebyggande eller avhjälpande 

åtgärd, alternativt som en förebyggande åtgärd under våren för att minska problem som uppstår 

för trafikanter i samband med snösmältning. Det som presenteras som hyvling framöver syftar 

till hyvling under vintern, ”plogning utan snöfall”, vårhyvlingen kommer inte att studeras 

närmare i detta arbete. I Figur 13 visas en processkarta över hyvlingen, med beskrivning av 

delprocesser som ingår samt ingående- och utgående värden. TVAB har en egen väghyvel som 

kör kontinuerligt på de vägar som ligger inom deras ansvarsområde där det finns behov, både i 

förebyggande och avhjälpande syfte, antingen efter ett snöfall då nysnömängden inte uppnått 5 

cm, eller då spårbildning uppstått efter en tid utan snöfall. Initiering av hyvling i 

entreprenörsområden sker först då gränsvärdet för maximalt spårdjup är uppnått, eftersom det 

handlar om en större kostnad. Se bilaga 1 för en förstorad variant av Figur 13. 

 

 

Figur 13. Processkarta över hyvling inom Kiruna tätort, med beskrivning av in- och utgående värden samt delprocesser. 

 

I Figur 14 nedan ges en mer detaljerad bild över arbetsflödet för hyvling, med beskrivning av 

aktiviteter som ingår samt vilka beslut och bedömningar som utförs. De gula symbolerna visar 

beslut och bedömningar baserat på frågeställningar, pilarna visar navigering till nästa aktivitet. 

Aktiviteterna är placerade i kronologisk ordning för att ge en bild av i vilket skede i processen 

olika beslut fattas. Se bilaga 1 för en förstorad variant av Figur 14. 
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Figur 14. Flödeskarta över aktiviteter och beslut som innefattas i aktiviteten hyvling, från initiering till avslutad aktivitet. 

 

4.2 Informationsbehov och problemområden 

Utifrån det material som samlats in vid intervjuer, kan särskilt intressanta delar i 

vinterväghållningsprocessen identifieras, främst områden där informationsbehovet skulle kunna 

tillgodoses till viss del eller helt av sensorteknik. Vad gäller informationsbehov är det som störst 

i planerings- och beslutsstadiet, då det sker bedömningar om en aktivitet ska initieras eller ej. 

Något som upplevs som problematiskt i beslutsstadiet är att underlaget som besluten baseras på 

inte är särskilt pålitligt, väderprognoser visar ofta fel vilket leder till att det är svårt att fatta 

korrekta beslut. För att minska osäkerheten kontrolleras ett antal olika gratis 

mobilapplikationer, samt en betalapplikation, för att utifrån det göra en bedömning om 

exempelvis snöberedskap är nödvändigt för nästkommande dag. De svåraste och mest 

problematiska situationerna som kan uppstå till följd av missvisande prognoser, är då det 

kommer betydligt mycket mer nysnö än prognosen anger. Detta innebär ofta att beredskap inte 

ansetts nödvändig utifrån prognos, vilket är problematiskt framförallt under helger, som ligger 

utanför personalens ordinarie arbetstid. Utan beredskap kan det vara svårt att kalla in tillräckligt 

med personal på kort varsel, för att hinna utföra avhjälpande åtgärder som snöröjning eller 

halkbekämpning inom de givna tidsgränserna som finns i kvalitetsdeklarationen. I beslutssteget 

för insättning av beredskap skulle snarare ett angivet intervall för nysnömängd vara till hjälp, 

detta för att verksamheten ska kunna ta höjd för den största väntade mängden nysnö enligt 
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prognoser. Temperatur och vindstyrka är också viktiga parametrar som bevakas i 

väderprognoser, utöver nysnömängd. Temperaturen har stor påverkan på om en större insats 

med halkbekämpning förväntas bli nödvändig, genom att kontrollera temperaturväxlingar kan 

halkbekämpning preliminärt planeras in för en eller ett par dagar framåt.  

   Kontroll och övervakning av väderprognoser är endast det första steget i beslut om 

underhållsåtgärd är nödvändig, då detta inte visar om och när ett faktiskt funktionsfel uppstår. 

Information som visar det faktiska tillståndet på vintervägen är nödvändig för att kunna 

genomföra en underhållsåtgärd vid rätt tidpunkt. När det kommer till mängden nysnö vid 

snöfall, är snödjup den viktigaste informationen, följt av vindstyrka. Denna information måste i 

dagsläget inhämtas manuellt av driftansvariga, oavsett tid på dygnet, vilket ofta leder till att 

dessa personer stiger upp mitt i natten och mäter. Den mänskliga faktorn spelar roll för 

mätningarna, eftersom kvaliteten och mätnoggrannheten kan variera beroende på personen 

som utför mätningarna. Vid osäkerhet kring om gränsvärdet för snödjup är uppnått eller ej, 

krävs rondering för mätning på fler platser, vilket är en tidskrävande process. Automatiserade 

mätningar med hjälp av olika typer av sensorer hade kunnat underlätta för driftansvariga som 

ska initiera underhållsåtgärder vid behov. Detsamma gäller för initiering av halkbekämpning, 

en preliminärt planerad halkbekämpningsaktivitet startas inte förrän det är konstaterat att halkan 

är tillräckligt svår, vilket utförs genom okulär kontroll och vid osäkerhet även halktest med bil 

vid rondering. Automatiserade mätningar ger ett mer objektivt mätresultat jämfört med 

manuella kontroller, vilket kan leda till mindre diskussioner kring hur bedömningar har utförts, 

samt att det finns ett dokumenterat underlag som kan användas för redovisning mot budget.  

   Det förekommer vissa problem med stora snöansamlingar, främst på eller vid trottoarer, 

eftersom snön trycks åt sidorna upp på trottoaren vid snöröjning av vägen. Detta leder till att 

en stor del av trottoarens bredd försvinner, och att gångtrafikanter tvingas gå närmre eller på 

vägen, vilket innebär en större risk för påkörningsolyckor. Vissa särskilt trånga passager behöver 

rensas ofta, men detta glöms ibland bort bland alla andra arbetsuppgifter, vilket leder till att 

trottoaren försvinner under ansamlingar av snö till slut. Dessutom försvårar trottoarkanterna 

framkomligheten för snöröjningsfordonen, många trottoarer inte kan rensas ”som vanligt” i 

samband med annan städning efter en snöröjningsaktivitet. Bättre metoder för övervakning och 

tillgång till information om tillståndet för utsatta trottoarer, kan vara ett sätt att undvika att 

denna aktivitet glöms bort vid planering av underhållsaktiviteter. 

   Vid intervjuer framkom att det finns en mängd yttre faktorer som försvårar genomförandet 

av underhållsaktiviteter, framför allt snöröjningen. Det handlar främst om övrig trafik och 

trafikanter som rör sig runt snöröjningsfordon, vilket leder till säkerhetsrisker då det kan vara 
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svårt för maskinföraren att hålla uppsikt runt hela fordonet. I dagsläget finns backkameror som 

hjälpmedel för att underlätta för förare och ge dem information om hinder bakom fordonet. 

Problemet blir, som för de allra flesta fordon, döda vinklar och andra områden runt maskinen 

som inte övervakas, vilket ställer större krav på föraren vad gäller uppsikt. Detta kan leda till en 

stressande arbetssituation för föraren och mycket väntetider när det rör sig många trafikanter 

runt snöröjningsfordonen. Förutom trafiken och andra trafikanter, är fysiska hinder så som 

stolpar, refuger, trottoarkanter, brevlådor och felparkerade fordon sådant som försvårar 

snöröjnings- och hyvlingsarbetet, samt att det blir mer tidskrävande.  

4.3 Sammanställning av flödeskartor och felmoder 

Utifrån de vanliga felmoderna som beskrivs i Tabell 4 i avsnitt 2.2, har felmoder som är 

mätbara på annat sätt än enbart mänskliga sinnen, som syn och känsel, valts ut för att visa i 

vilket skede i arbetsflödena som information om potentiella felmoder är nödvändig. Detta 

illustreras genom att ge varje felmod en indexering i form av en bokstav, som sedan paras ihop 

med en given position i de flödeskartor som presenterats i avsnitt 4.1. Sammanställning av 

felmoder kopplat till position i flödet presenteras i Figur 15 – 18 nedan. Tabell 7 visar felmoder 

och deras tillhörande indexering, felmoder som liknar varandra har kategoriserats tillsammans, 

varje kategori har markerats med en egen färg, dessa färger används sedan även i flödeskartorna 

för att tydligt markera vilka felmoder som är intressanta i ett specifikt läge. Kategoriseringen 

baseras på antagandet att felmoder som yttrar sig på liknande sätt även kan mätas och övervakas 

med liknande typ av teknik. Kategori A är kopplat till snöfall och nysnömängd, och är främst 

intressant när det kommer till initiering av snöröjning, men även indirekt för initiering av 

hyvling. Kategori B och C handlar om halka, där B är relaterat till friktion mellan underlag och 

fordon eller trafikant, medan C handlar om det visuella. Dessa är viktiga felmoder vid 

bedömning om halkbekämpning är nödvändigt. Kategori D handlar om ojämnheter i vägytan, 

som sluttande trottoarer och spårbildning, vilket är intressant för initiering av hyvling, främst 

inom entreprenörsområden där hyvling inte sker kontinuerligt, samt för att hålla trottoarer i ett 

sådant tillstånd att gångtrafikanter kan nyttja dem utan större hinder. Den sista kategorin, E, 

handlar om stora snöansamlingar och kan kopplas till aktiviteten snöbortföring.  
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Tabell 7. Kategorisering och indexering av liknande felmoder. 

Felmod Index 

Ökat snödjup 
A 

Ojämnt, ökat snödjup (drev av snö) 

Lägre friktion än normalt mellan skor, hjul eller däck och 
underlag 

B 
Mycket lägre friktion än normalt… 

Svårt för fordon att accelerera och stanna 

Förlängd bromssträcka 

Vägytan ser blank ut, ev. med isbildning 
C 

Vägytan ser mycket blank ut, ev. med mycket isbildning 

Sluttande, ej plant utseende på trottoarens yta 

D 
Trottoarens yta får en vinkelökning gentemot vägen 

Spårbildning 

Vägytan ser ojämn ut, tydliga höjdskillnader mellan spår 
och övrig del av väg 

Trottoaren är delvis täckt av snövall 

E 
Trottoaren är helt täckt av snövall 

Trafikanter som stannar vid angiven punkt för väjnings- 
eller stopplikt ser mindre än 10 m åt vardera håll 

Trafikanter som stannar vid angiven punkt för väjnings- 
eller stopplikt ser mindre än 70 m åt vardera håll 

 

Figur 15 visar arbetsflödet för snöröjning, med felmoder kategori A placerats vid olika 

bedömnings- och beslutssteg. Identifiering av dessa felmoder är främst intressant vid 

övervakning och kontroll då väderprognoserna visar att det ska komma snö, från att det börjat 

snöa till dess att snöfall upphör. Beslutskedjan om nysnömängden har uppnått gränsvärdet för 

funktionsfel kantas av felmoder, då denna information är essentiell för att kunna utföra korrekta 

bedömningar. Det blir tydligt i Figur 15 att mätning av snödjup är en kritisk del i arbetsflödet, i 

detta skede är behovet av tillförlitlig information stort. 
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Figur 15. Felmoder kopplat till olika aktiviteter och beslut i arbetsflödet för snöröjning. 

 

Halka kan visa sig på flera olika sätt, dels genom att det blir lägre friktion, dels genom att 

vägytan uppfattas som blank. I Figur 16 presenteras felmoder i kategori B och C relaterade till 

halka, för att visa i vilket skede i beslutsprocessen som det är nödvändigt att få information om 

dessa.  

 

 

Figur 16. Felmoder kopplat till olika aktiviteter och beslut i arbetsflödet för halkbekämpning. 
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Figur 17 visar arbetsflödet för snöbortföring, med intressanta felmoder för bedömning och 

beslutsfattning. Felmoder i kategori E syftar till stora snöansamlingar som skymmer sikt och 

försämrar framkomlighet, vilket är intressant information efter avslutad snöröjning, för att 

kunna besluta om och var snöbortföring är nödvändig. Det är både intressant för att bedöma 

sikten i korsningar, där det finns givna gränsvärden, samt för andra utsatta områden som 

exempelvis trottoarer.  

 

 

Figur 17. Felmoder kopplat till olika aktiviteter och beslut i arbetsflödet för snöbortföring. 

 

Hyvling är en aktivitet som kan vara nödvändig relativt omgående efter snöfall, men det kan 

även utföras efter en tid utan snöfall då det bildas spår på vägarna. Figur 18 visar intressanta 

felmoder samt i vilket skede de är intressanta i arbetsflödet för hyvling. Primärt är felmoder i 

kategori D av intresse, eftersom ojämnheter och spår är funktionsfel som åtgärdas med hyvling, 

men det är även nyttigt att kontrollera felmoder i kategori A, då detta indikerar om det 

kommer att behövas hyvling om en eller ett par dagar. Felmoder i kategori A är främst 

intressant för att kunna planera in hyvling innan funktionsfel har uppstått, medan felmoder i 

kategori D är intressanta för att bedöma om hyvling behöver utföras som en avhjälpande 

åtgärd. 
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Figur 18. Felmoder kopplat till olika aktiviteter och beslut i arbetsflödet för hyvling. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet som presenterats i föregående kapitel med förankring i den 
teoretiska bakgrunden, tillsammans med förslag på sensorteknik som kan tillämpas för att 
tillgodose informationsbehovet som identifierats i avsnitt 4.3, samt arbetets relevans ur ett 
vidare perspektiv. Kapitlet avslutas med reflektion kring genomförd undersökning och valda 
metoder. 

5.1 Tolkning och värdering av resultatet 

Vid intervjuerna framkom att de allra största hindren och svårigheterna i utförandet av de olika 

vinterväghållningsaktiviteterna beror på yttre faktorer som är svåra at påverka, exempelvis övrig 

trafik och trafikanter, felparkerade fordon, brevlådor placerade utanför tomtgräns, smala 

passager vid trafikljus etc. I en del av fallen skulle det vara behjälpligt med ny sensorteknik, som 

kan fota vägar och gator, för att redan innan en aktivitet startar ha en uppfattning om i vilka 

områden det finns fysiska hinder som försvårar arbetet. Det är dock svårt att åtgärda 

grundproblemet, det kräver yttre insatser för att flytta ett fysiskt hinder i form av ett fordon 

eller brevlåda, och andra trafikanters beteende handlar mer om brist på kunskap och respekt. 

Ny sensorteknik har därför större potential att förbättra det interna arbetet med bedömning 

och planering av underhållsaktiviteter, då det är i detta stadie som informationsbehovet är som 

störst. Identifiering av felmoder som indikerar ett visst funktionsfel en av de mest tidskrävande 

aktiviteterna i dagsläget, det baseras på manuella mätningar och bedömningar ute i fält. Genom 

att använda sensorteknik som kan övervaka vägens tillstånd och varna när gränsvärden har 

uppnåtts eller när tillståndet närmar sig gränsvärdet, kan underhållsåtgärder påbörjas i tid, i vissa 

fall innan ett funktionsfel uppstått. En förutsättning för att detta är att det finns fastställda, 

mätbara gränsvärden för de olika felmoderna, vilket i dagsläget saknas för halka.  

   Vårhyvlingen ingår i vinterväghållningen, men då det är en fristående aktivitet som pågår 

under två veckor en gång per år, fokuseras istället undersökningen till de aktiviteter som sker 

löpande vid behov under hela vintern. De övriga aktiviteterna inom vinterväghållningen är 

mer beroende av identifiering av felmoder, då de i allra flesta fall sker avhjälpande, medan 

vårhyvlingen vanligtvis sker enligt en fastställd planering i förebyggande syfte. Detta är en 

annan anledning till att vårhyvlingen som aktivitet är mindre intressant i detta arbete. 

5.2 Förslag på sensorteknik  

Vid kartläggning av underhållsprocessen för vintervägunderhåll i Kiruna, framkom att det finns 

ett informationsbehov som till stor del skulle kunna tillgodoses genom att tillämpa modern 

sensorteknik. Behovet av information handlar främst om upptäckt av felmoder och 
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identifiering av funktionsfel så fort de uppstår, för att kunna sätta in avhjälpande 

underhållsåtgärder vid rätt tidpunkt och effektivisera bedömnings- och beslutsprocessen.  

Med hjälp av en eller flera VViS-stationer placerade på strategiska och representativa platser 

runt om i tätorten, kan lokala väderdata samlas in och kontrolleras löpande. Dessa genererar 

samlad information om vägytetemperatur, luftfuktighet, vindstyrka, nederbördsmängd och typ 

samt vägytans tillstånd, vilket utgör ett viktigt underlag för bedömning av underhållsbehov 

(Hinkka et al., 2016; Arvidsson, 2011). Dagens VViS-stationer skickar mätdata från sensorerna 

via mobilnätet, vilket möjliggör online bevakning i realtid (Arvidsson, 2011). Det finns 

mobilapplikationer som kan användas för att övervaka data från mätstationerna, SMHI har 

exempelvis utvecklat en applikation som presenterar data från Trafikverkets VViS-stationer 

som finns tillgänglig för den som har fått inloggningsuppgifter till databasen (Apple, 2019; 

Google, 2019). Det finns olika typer av sensorer för exempelvis vägytetemperatur och 

nederbördsmängd från olika tillverkare, val av exakt sensor diskuteras inte utförligt i detta 

arbete, utan detta handlar snarare om att uppmärksamma vilken typ av sensor som kan vara 

användbar i sammanhanget. I Figur 19 nedan visas ett exempel på hur Trafikverkets VViS-

stationer kan se ut, med olika typer av sensorer placerade på stationen. 

 

 

Figur 19. En av Trafikverkets VViS-stationer. Källa: Arvidsson, 2011. 

 

Genom att använda sig av denna typ av VViS-stationer, behöver vägunderhållsorganisationen 

på TVAB inte förlita sig lika mycket på osäkra väderprognoser från externa leverantörer, utan 

dessa kan kompletteras med lokal information om vägens faktiska tillstånd. Då sensorer sköter 

mätningar och kontroller, kan antalet ronderingar minskas och därmed kan en 

underhållsaktivitet initieras tidigare och funktionsfelet blir åtgärdat snabbare, eftersom 
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övervakning och bedömning kan ske på kontoret. Ett förslag på placering av VViS-stationer, 

om fler än en används, är centrum, Luossavaara-området, Lombolo samt Tuolluvaara, dessa 

områden finns markerade på en karta över prioriterade vägar enligt Figur 20 nedan. Centrum 

markeras med rött, Luossavaara-området med grönt, Lombolo med gult och Tuolluvaara med 

blått. Genom att placera ut väderstationerna på representativa platser i dessa områden, fås en 

bild av hur hela tätortens underhållsbehov ser ut för tillfället. Då exempelvis snödjupet skiljer 

sig något mellan de olika platserna kan driftansvariga antingen beräkna ett medelvärde, 

alternativt prioritera åtgärder i områden där gränsvärdet uppnåtts och därefter kontrollera om 

underhållsåtgärd är nödvändig på andra platser. Vid användning av färre, eller endast en, VViS-

station blir placeringen än viktigare, för att få ett resultat som kan sägas representera hela 

tätorten. Vidare studier krävs för att kunna bedöma hur många VViS-stationer som behövs för 

att få ett rättvisande och användbart dataunderlag. 

 

 

Figur 20. Karta över Kiruna tätort, men Luossavaara-området, centrum, Lombolo och Tuolluvaara markerade. Källa: Kiruna 
kommun, 2012. 

 

I dagsläget är det få kommuner i Sverige som har egna vägväderstationer, och trots att vissa 

kommuner har tillgång till data från Trafikverkets VViS-stationer anses detta inte tillräckligt för 

att kunna göra korrekta bedömningar av underhållsbehovet inom tätorterna, vilket innebär att 

de ofta kör runt och gör egna, okulära bedömningar av väglaget (Gustafsson & Sörensen, 
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2016). Gustafsson & Sörensen (2016) menar att de flesta ändå anser att de har tillgång till 

tillräckligt med väderdata, men de manuella kontrollerna vid ronderingar tyder på att tillgången 

på tillförlitliga data är för liten för att kunna basera sina bedömningar på. Detta är ett argument 

till att kommuner bör ha egna VViS-stationer för mätningar, för att vinterväghållningsarbetet i 

kommunerna ska kunna följa samma effektiviseringsutveckling som den statliga 

vinterväghållningen. Dessutom kan en VViS-station placerad centralt i en tätort ge en 

uppfattning om hur väglaget är lokalt även för gångtrafikanter och cyklister, då de flesta av 

Trafikverkets VViS-stationer är placerade vid större vägar där endast motordrivna fordon 

framförs (Gustafsson & Sörensen, 2016). I förlängningen skulle data från VViS-stationer kunna 

kombineras med information från vanliga bilars ABS och ESP i det som kallas SRIS, vilket är 

ett system som ger ännu mer detaljerad information om väglaget i realtid (Arvidsson, 2011). 

Den här typen av teknik finns redan tillgänlig på marknaden, men för att den ska kunna 

tillämpas i vinterväghållningen på ett effektivt sätt, krävs en del förändringar och uppdateringar 

i de regelverk som finns angående vinterväghållning (Arvidsson, 2013). I Kiruna kommun 

skulle första steget vara att införa VViS-stationer och minska antalet manuella mätningar och 

kontroller, för att i framtiden se över hur ett system som SRIS skulle kunna effektivisera 

underhållsarbetet ytterligare. 

5.2.1 Snödjup 

I dagsläget mäts snödjup vanligtvis manuellt med tumstock (SMHI, 2017), vilket även är fallet i 

Kiruna tätort. Det finns dock automatiserade metoder, exempelvis ultraljudsensorer som mäter 

ökningen i snödjup, vilket beskrivits i kapitel 2.4. Denna typ av sensorer skulle kunna placeras 

på VViS-stationer eller på någon annan anordning som är placerad på en lämplig mätpunkt. Ett 

annat alternativ är att använda mobila väglagsstationer för mätning av snödjup, en variant är 

den s.k. TrackIce Snow, som är ett trådlöst, batteridrivet system med en centralenhet som kan 

ta emot data från flera olika sensorer, utöver de som är placerade på själva centralenheten, och 

skicka samlade data till ett övervakningsprogram, likt de som används för VViS (Mowic AB, 

2019b). Fördelen med att använda mobila stationer är att de inte är beroende av att det finns 

strömtillförsel i närheten, och placeringen kan därför anpassas efter behov. En och samma 

centralenhet kan användas för att ta emot data från olika sensorer, samt att centralenheten 

mäter temperatur och luftfuktighet (Mowic AB, 2019b), vilket innebär att TrackIce är ett 

tänkbart alternativ till de vanliga VViS-stationerna.  

   Det finns andra metoder för automatiserad mätning av snödjup, till exempel laser, som kan 

ge betydligt säkrare mätningar än ultraljud, men denna teknik är fortfarande relativt ny och 

förekommer endast på ett fåtal platser i världen (SMHI, 2017). Ultraljudstekniken kan ändå 
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rekommenderas framför manuella mätningar, eftersom man slipper den tidskrävande processen 

med manuella mätningar och rondering vid osäkerhet. Enligt Ryan et al. (2008a) är fördelen 

att mätningarna blir objektiva, men Ryan et al. (2008b) menar också att det är viktigt att tänka 

på att det krävs flera mätpunkter, alltså flera sensorer, samt att det är viktigt att placera sensorn 

på ett lämpligt ställe för att få mätningar som kan representera ett större område. En annan stor 

fördel med automatiska mätningar är att du får kontinuerlig uppdatering flera gånger i timmen 

om aktuellt snödjup (SMHI, 2017). 

5.2.2 Halka 

Halka är ett diffust begrepp i sammanhanget, då det inte finns några tydliga gränsvärden för 

respektive allvarlighetsgrad av halka. Det bedöms okulärt eller genom testkörning med bil, och 

till viss del även erfarenhetsbaserat, exempelvis är det givet att plogar generar en polerad vägyta 

som skapar normal halka på gångbanor efter snöröjning. Ett alternativ är att tillämpa 

sensorteknik som kan identifiera vilken typ av väglag som förekommer på olika platser, där 

sensorn signalerar om vägytan är täckt av snö, is eller slask samt om den är torr eller våt. 

Användning av denna typ av teknik skulle innebära att antalet manuella kontroller skulle kunna 

minskas drastiskt, istället kan väglaget övervakas online. TrackIce Road är ett komplement till 

det som beskrevs i föregående avsnitt som TrackIce Snow, det är vägytemonterade sensorer 

som kopplas till samma centralenhet som ultraljudssensorerna, och som kan mäta 

vägytetemperatur och identifiera om vägytan är torr eller våt (Mowic AB, 2019a). Även 

kontaktfria sensorer kan användas för detta ändamål, antingen baserade på IR-teknik (Riehm et 

al., 2015) eller laserteknik liknande produkten Road Eye, som kan vara både mobil och 

stationär (Löfving, 2014; Casselgren et al., 2012). Ett annat tänkbart hjälpmedel är 

väglagskameror, som ofta monteras på VViS-stationer och utgör ett komplement till övriga 

sensordata (Arvidsson, 2011). Dels kan bilderna kontrolleras manuellt, en sorts okulär kontroll 

på distans, dels finns möjlighet att genom användning av en programvara analysera sensordata 

tillsammans med väglagsbilderna, för att få en helhetsbedömning av vägens tillstånd (Jonsson, 

2011a). Väglagskameror kan användas i flera syften utöver identifiering av halt väglag, det 

handlar om snöansamlingar eller ojämnheter i vägytan som kan vara märkbara i dessa bilder.  

   De sensorer som nämnts ovan ger inga exakta resultat som visar om det är halt eller ej, samt 

hur svår halkan är. Utifrån den data som genereras från sensorerna måste driftansvariga analysera 

och bedöma indata och fatta beslut baserat på det, det kommer inga signaler från sensorerna 

som direkt kan indikera att halkbekämpning är nödvändig. Friktionsmätning ger ett konkret 

resultat med uppmätt friktionskoefficient som kan jämföras mot ett fastställt gränsvärde, vilket 

leder till mindre godtyckliga bedömningar av halka (Takahashi & Tokunaga, 2018). I dagsläget 
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finns inga fastställda gränsvärden för vad normal, svår eller extrem halka innebär, utan 

bedömningarna är situationsbundna och kan variera. En förutsättning för att kunna använda 

friktionsmätning som tillståndsövervakningsmetod, är att referensmätningar utförs då det anses 

vara ingen, normal, svår respektive extrem halka. Gränsvärden för varje typ av halka 

implementeras sedan i kvalitetsdeklarationen, och friktionsmätningsutrustning placeras antingen 

på ett särskilt mätfordon (Trafikverket, 2002b) eller på exempelvis lokaltrafikens bussar 

(Takahashi & Tokunaga, 2018) för att utföra mätningar kontinuerligt eller då det väntas 

väderlek som leder till halka. Ur ett underhållsperspektiv är det ett bättre sätt att arbeta, med 

mätbara tillstånd och fastställda gränsvärden för funktionsfel. I avsnitt 2.2.1 beskrivs 

halkbekämpning som en avhjälpande åtgärd, men genom att övervaka vägen tillstånd med hjälp 

av friktionsmätning skulle denna åtgärd kunna utföras förebyggande, då uppmätt 

friktionskoefficient närmar sig gränsvärdet för funktionsfel.  

5.2.3 Spårbildning 

Väglagskameror kan generera information som är användbar för flera typer av felmoder, som 

ökad snömängd, halka eller ojämnheter i vägen. Bildanalysen är dock inte en exakt metod så 

till vida att det handlar om okulär bedömning, men den bedömningen kräver ingen rondering 

utan kan utföras från kontoret. Det skulle alltså kunna vara möjligt att identifiera spårbildning 

genom att använda bilder från väglagskameror, dock utan något exakt mått på spåren, vilket 

ändå skulle innebära att det i de flesta fall krävs rondering. Med tanke på att det finns ett 

fastställt gränsvärde för maximalt spårdjup, skulle en mer exakt mätmetod vara att föredra. 

Spårdjup kan bestämmas genom att mäta vägen tvärprofil, och sedan beräkna spårdjupet med 

det som kallas trådprincipen, vilket innebär att man tänker sig spårdjupet som ett mått från 

lägsta punkterna i tvärprofilen till en tänkt tråd spänd över körfältet (Trafikverket, 2004). Det 

vanligaste sättet att mäta tvärprofilen är att använda sig av sensorer placerade längs en balk, som 

monteras på ett mätfordon (Trafikverket, 2004). En vanligt använd teknik är laser, som ger en 

kontaktlös mätning (VTI, 2019). En skiss av VTI:s mätfordon visas i Figur 21 nedan, där 

mätbalken är monterad framtill. Denna typ av teknik har uteslutande använts för 

vägytemätningar på barmark, men det har visat sig att samma utrustning kan användas för att 

göra motsvarande mätningar på vinterväglag (Arvidsson et al., 2014). Andra ojämnheter i 

vägytan i längsgående riktning skulle kunna övervakas med vibrationsmätning genom att 

montera accelerometrar på fordon (Odelius et al., 2017). Vägytemätning med fordon innebär 

dock att det fortfarande krävs rondering med mätfordonet för att kunna bedöma spårdjup, och 

till skillnad från mätningar som på barmark utförs vid något enstaka tillfälle per år, skulle det 

under vintern krävas rondering betydligt oftare. Däremot skulle problem med 
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meningsskiljaktigheter kring om maximalt spårdjup uppnåtts eller ej kunna undvikas, då man 

får ett genomsnittligt värde beräknat över en längre sträcka snarare än ett uppmätt punktvärde.  

 

 

Figur 21. Vägytemätningsfordon. Källa: VTI, 2019. 

 

5.2.4 Snöansamlingar 

Vid intervjuer framkom att det förekommer vissa problem med snöansamlingar, främst på 

trottoarer. Ett sätt att kontrollera särskilt utsatta delar av trottoarstråk och andra platser där det 

ofta samlas mycket snö efter snöröjning, är att använda sig av kameror, likt väglagskameror som 

monteras på VViS-stationer (Arvidsson, 2011), på gatubelysning eller andra stolpar. Dessa kan 

sedan skicka bilder till ett övervakningsprogram, där driftansvariga kan kontrollera statusen på 

särskilt utsatt områden och planera in en åtgärd när det anses vara nödvändigt.  

    Ett annat tänkbart alternativ för att övervaka snöansamlingar är att använda sig av s.k. dash 

cams (färdkamera på svenska) i exempelvis snöröjningsfordonen. Dessa är små mobila kameror 

som filmar vägen och omgivningar medan du framför ett fordon, och kan användas av både 

privatpersoner och företag, främst i syfte att ha underlag eller bevis vid exempelvis trafikolyckor 

(Garmin, 2019). Vid intervjuer framkom att dessa har diskuterats och eventuellt kommer att 

användas i ett annat syfte inom vinterväghållningen, men filmer och bilder från en färdkamera 

kan även användas för att få en överblick över omgivningarna, och kunna identifiera platser där 

snöbortföring är nödvändig. Dessutom blir informationen dokumenterad och sparad (Garmin, 

2019), det är enklare att gå tillbaka och titta på materialet en gång till om det skulle finnas 

osäkerhet i beslutsstadiet. 

5.3 Vinterväghållningsprocessen - Framtida tillstånd  

De process- och flödeskartor som presenterades i kapitel 4.1 samt 4.3 visar på nuläget för 

vintervägunderhållsprocessen hos TVAB i Kiruna. Dessa har sedan modifierats för att visa hur 
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arbetsprocesserna skulle kunna gå till efter implementering av rekommenderad sensorteknik 

som beskrivits i avsnitt 5.2. Det potentiella framtida tillståndet visas i Figur 22–25 nedan. Figur 

22 visar hur arbetsflödet för snöröjning skulle kunna se ut vid användning av egna VViS-

stationer och exempelvis ultraljudssensorer för mätning av snödjup. Tanken är att dessa är 

kopplade till ett centralt övervakningssystem som är tillgängligt i en smartphoneapplikation, 

som skickar en notis när snödjupet, alltså nysnömängden, närmar sig och uppnår gränsvärdet 

för initiering av snöröjning. Antalet aktiviteter och beslutssteg kan minskas avsevärt vid 

användning av sensorteknik, vilket Figur 22 visar. För en förstorad variant av Figur 22, se 

Bilaga 1. 

 

 

Figur 22. Potentiellt framtida arbetsflöde för snöröjning, vid användning av sensorteknik. 

 

I Figur 23 visas hur arbetsflödet för halkbekämpning skulle kunna se ut vid användning av data 

från egna VViS-stationer med bl.a. väglagskameror, samt friktionsmätning med hjälp av 

testfordon eller monterad utrustning på lokaltrafikens bussar. Rondering blir överflödigt, 

bortsett från om ett mätfordon för friktionsmätning används, men rondering för okulär 

bedömning av väglaget behöver inte utföras med användning av föreslagen sensorteknik. Detta 

innebär att, precis som för snöröjningsprocessen, arbetsflödet innehåller något färre aktiviteter 

och beslutssteg vid användning av sensorteknik. För en förstorad variant av Figur 23, se Bilaga 

1. 

 



46 
 

 

Figur 23. Potentiellt framtida arbetsflöde för halkbekämpning, vid användning av sensorteknik. 

 

Arbetsflödet för snöbortföring blir inte nödvändigtvis förkortad med färre antal aktiviteter och 

beslutssteg vid användning av sensorteknik, se Figur 24 nedan. Det kan dock minska behovet 

av rondering för att kontrollera tillståndet runt om i tätorten, istället kan insamlat bildmaterial 

från kameror användas för att göra dessa bedömningar på kontoret. För en förstorad variant av 

Figur 24, se Bilaga 1. 
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Figur 24.Potentiellt framtida arbetsflöde för snöbortföring, vid användning av sensorteknik. 

 

Vad gäller mätning av spårdjup och ojämnheter på vägar och trottoarer, kommer inte 

användningen av sensorteknik att effektivisera processen genom att minska antalet aktiviteter 

eller beslutssteg, men de faktiska mätningarna kan utföras på ett mer effektivt och objektivt sätt 

än tidigare. VViS-data är till stor hjälp när det handlar om bedömning av nysnömängd, samt att 

väglagskameror kan ge en fingervisning om det förekommer ojämnheter på vägen, men i övrig 

är det vägytemätning med mätfordon som kan ge ett mer exakt mått på spårdjup. Figur 25 

nedan visar i vilket skede VViS-data samt vägytemätning kan användas i arbetsflödet för 

hyvling. För en förstorad variant av Figur 25, se Bilaga 1. 

 



48 
 

 

Figur 25. Potentiellt framtida arbetsflöde för hyvling, vid användning av sensorteknik. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är främst vid snöröjning och halkbekämpning som 

informationsbehovet kan tillgodoses med sensorteknik, samt att implementering av detta skulle 

leda till förenklade arbetsflöden med färre aktiviteter och beslutssteg. Vad gäller snöbortföring 

och hyvling kan olika typer av sensorer vara till hjälp vid bedömningar och mätningar, men 

användningen av sensorer kommer inte att generera färre aktiviteter eller beslutssteg i arbetet. 

Oavsett aktivitet inom vinterväghållning, är väderlek och vägens tillstånd nödvändiga att 

övervaka kontinuerligt för att kunna utföra underhåll vid rätt tidpunkt, varför kommunala 

VViS-stationer, som övervakar väglag och väder i realtid, skulle kunna bidra med användbar 

information som underlättar vid beslutsfattning och bedömningar. 

5.4 Relevans 

Vintervägunderhåll kan vara en stor utgiftspost, framför allt i länder som Sverige där vintern är 

lång och på många platser även snörik, och en stor del av de underhållsåtgärder som utförs 

under vintern är avhjälpande. Avhjälpande underhåll är vanligtvis förknippat med höga 

kostnader i samband driftstörningar och funktionsfel, samt övertidsarbete (Mobley, 2004), 

varför effektivisering och optimering av underhållsprocessen är av intresse för många aktörer i 

samhället. Utöver den ekonomiska aspekten, är ett väl fungerande vintervägunderhåll viktigt 

för att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet på vägarna. Utförandet av förebyggande 

åtgärder kräver att information om exempelvis temperatur, vindstyrka, väglag och 

nederbördsmängd finns tillgänglig, sensorer som kan mäta dessa parametrar är ofta nödvändiga 
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för att kunna göra korrekta bedömningar av vägens tillstånd (Arvidsson, 2011). Idag finns en 

uppsjö av sensorer som kan mäta olika tillstånd, dessa förser underhållsorganisationer med stora 

mängder information och data, men det kan vara svårt att veta hur och när informationen ska 

användas. I detta arbete har i första hand informationsbehovet undersökts, för att utifrån detta 

applicera lämplig sensorteknik som kan effektivisera och förenkla arbetsprocesserna, vilket 

innebär att tekniken kan användas där den genererar mest nytta. Detta angreppssätt kan 

användas för att undersöka hur användbar nya sensorteknik är i praktiken, framför allt för 

vinterväghållning men även i andra industriella sammanhang, där en viss typ av information är 

nödvändig för att kunna utföra korrekta bedömningar om underhållsbehov.  

5.5 Reflektion 

Distinktionen mellan funktionsfel och degradering är inte helt tydlig när det kommer till 

vinterväglag. Exempelvis bredd på trottoar och gångbanor, kan anses vara ett degraderat 

tillstånd om de är smalare än angivna riktlinjer, då de fortfarande kan nyttjas, men om de 

försvinner helt är det ett fullskaligt funktionsfel. I detta fall har funktionsfel och feltillstånd dock 

tolkats som ett tillstånd då inte angivna gränsvärden ej uppnås alternativt överskrids, beroende 

på typ av funktionsfel, vilket är en mer korrekt definition av funktionsfel enligt standarden SS-

EN 13306:2017 Underhåll- Terminologi.   

   I de allra flesta fall är strävan att arbeta med så stor del förebyggande underhåll som möjligt, 

men precis som Ben-Daya et al. (2016) beskriver, finns det ett läge där fördelningen av 

avhjälpande och förebyggande åtgärder är optimal ur ett kostnadsperspektiv. Därför har det inte 

ansetts lika intressant att försöka hitta sätt att arbeta mer förebyggande med underhållsåtgärder 

inom den kommunala vinterväghållningen, utan snarare lösningar som leder till en mer effektiv 

bedömnings- och beslutsprocess för initiering av avhjälpande åtgärder. Många av de problem 

som lyftes fram under intervjuerna var fysiska hinder som berodde på externa orsaker. 

Problemen i fråga grundar sig sällan i ett behov av information som kan tillgodoses av sensorer, 

varför dessa inte fokuserats på i detta arbete. Arbetet undersöker endast den kommunala 

vinterväghållningen i Kiruna, men resultatet kan vara relevant även för andra kommuner då 

informationsbehovet ofta är detsamma, trots att underhållsprocessen kan vara utformad på olika 

sätt. Rekommendationerna om lämplig sensorteknik gäller generellt för kommuner med 

liknande informationsbehov som Kiruna kommun har när det gäller vintervägunderhåll. 

5.5.1 Metoddiskussion 

För en opartisk intervjustudie finns ett antal kvalitetskriterier som definierar hur pålitligt och 

användbart det insamlade materialet är; validitet, reliabilitet, objektivitet samt användbarhet 
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(Hallin & Helin, 2018). Validitet handlar om att det som framkommer under intervjuerna 

verkligen är representativt för det som studeras, vilket innebär att intervjupersonerna bör vara 

väl införstådda i det fenomen som studeras. Reliabilitet handlar om att själva intervjun är utförd 

på ett tillförlitligt sätt, och att den som utför intervjun är opartisk, vilket även är det 

objektivitet syftar till. Resultatet ska kunna användas för det ändamål det är tänkt, vilket är 

användbarheten i studien (Hallin & Helin, 2018). Intervjuerna som genomfördes i detta arbete 

var semistrukturerade och utgick från en intervjuguide, som utformades utifrån arbetets 

övergripande forskningsfrågor. Intervjuguiden ändrades något efter den första genomförda 

intervjun, detta för att säkerställa att information som saknades skulle täckas vid den andra 

intervjun. Detta kan eventuellt ha påverkat reliabiliteten, då intervjuguiden ändrades mellan de 

två intervjuerna i syfte att få ut den information som ansågs behövas, vilket är ett tecken på att 

den ursprungliga intervjuguiden inte var tillräckligt utförlig. De båda intervjuguiderna 

presenteras i Bilaga 2. Intervjuerna kan i vissa lägen upplevas som något partiska, då 

intervjuarens följdfrågor och påståenden kan ha influerat svaren från intervjupersonerna. Det 

hade möjligtvis kunnat undvikas genom att ha en mer strukturerad intervju med ett mer 

utförligt, i förväg utformat manus. Trots vissa tveksamheter kring uppfyllandet av alla 

kvalitetskriterier, kan intervjustudien anses som representativ för ändamålet. Intervjupersonerna 

var få, men väl insatta i det ämne som studerades, och de svar som genererades från de båda 

intervjuerna stämde överens med varandra och gav en enhetlig bild av det undersökta 

fenomenet. Fler intervjupersoner hade eventuellt kunnat bidra med andra perspektiv, men då 

det framförallt var fakta om arbetsprocesserna som var intressant, ansågs det insamlade 

materialet vara tillräckligt. När det kommer till val av analysmetod tillämpades en narrativ 

analys med tematisk infallsvinkel, det innebär att syftet är att få ut en slags tidslinje av aktiviteter 

och händelser samt insikt om hur dessa hänger samman, medan det tematiska syftar till att fokus 

läggs på vad som sägs och inte på vilket sätt intervjupersonen utrycker det (Bryman, 2011; 

Riessman, 2004). Denna analysmetod ansågs passa väl för ändamålet att utforma process- och 

flödeskartor, som beskriver respektive aktivitet steg för steg. Den tematiska analysen hade 

kunnat fördjupas ytterligare genom att skapa en tabell eller ett schema över de gemensamma 

drag som identifierats från intervjuerna, men detta ansågs inte nödvändigt då det endast 

utfördes två intervjuer.  

   Både processkartor och flödeskartor skapades utifrån intervjumaterialet, flödeskartorna har 

sedan använts som utgångspunkt för att identifiera informationsbehovet i arbetsprocesserna, 

samt för att framställa ett potentiellt framtida tillstånd då sensorteknik implementerats. 

Processkartorna presenteras i början av kapitel 4, då dessa endast ger en översiktsbild av de 
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olika aktiviteterna och det är svårare att visa exakt var informationsbehovet finns i den typen av 

layout som använts. Flödeskartorna utformades enligt Richards & Grinsteds (2016) beskrivning, 

då denna metod med olika operatorer i kartan tydliggör när det handlar om ett beslut som ska 

fattas och när det handlar om en aktivitet som utförs.   
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6 Slutsats 

Kapitlet redovisar en sammanställning av slutsatser som undersökning och diskussion lett fram 
till, med återkoppling till arbetets syfte och mål. 

Problemställningen i detta arbete handlar om de svårigheter som kan kopplas till 

vintervägunderhåll, där framförallt korta felutvecklingstider försvårar planerings- och 

bedömningsarbetet. För att kunna utföra underhållsåtgärder vid rätt tidpunkt krävs adekvat 

information om väderlek och vägtillstånd. Arbetet syftade till att ta reda på hur 

underhållsprocessen för kommunal vinterväghållning är utformad, vilka hinder och problem 

som förekommer samt vilket informationsbehov som finns i samband med planering, initiering 

och utförande av vinterväghållningsaktiviteter. Utifrån de process- och flödeskartor som 

skapats, baserat på det empiriska materialet från utförda intervjuer, gavs förslag på lämplig 

sensorteknik som kan tillgodose det informationsbehov som finns i olika skeden i 

arbetsprocesserna. Informationsbehovet handlar främst om identifiering av felmoder som är 

kopplade till funktionsfel, vilka anses uppstå då fastställda gränsvärden ej uppnås alternativt 

överskrids. Sensortekniken infördes sedan i flödeskartor för att illustrera hur arbetsprocesserna 

kan tänkas se ut då de föreslagna sensorerna används. 

6.1 Kartläggning av nuläget, problemområden och informationsbehov 

Vinterväghållningen i Kiruna består främst av fyra aktiviteter; snöröjning, halkbekämpning, 

snöbortföring och hyvling. Vårhyvling ingår också i vinterväghållningen, men denna aktivitet 

utförs under två veckor i slutet av mars eller början av april, till skillnad från de andra 

aktiviteterna som sker löpande vid behov under perioden oktober till april. De främsta 

hjälpmedlen och testmetoderna som används är väderprognoser från olika gratis 

mobilapplikationer, samt en betalapplikation, manuella mätningar med tumstock, okulära 

kontroller samt halktest med bil. Tillståndskontroller sker manuellt vid rondering med bil, 

många bedömningar baseras på erfarenhet. Bedömningar av funktionsfel och identifiering 

felmoder baseras på fastställda gränsvärden i Kiruna Kommuns kvalitetsdeklaration för 

vinterväghållning, i övrigt finns ingen dokumentering som används aktivt i det dagliga 

underhållsarbetet. Informationsbehovet är störst i beslutsprocessen, vid bedömning om en 

underhålsaktivitet ska initieras eller inte. Det handlar om nysnömängd vid snöfall, bedömning 

av halt väglag, fri sikt i korsningar, stora snöansamlingar och spårdjup, identifiering och 

mätning av dessa är nödvändigt för att kunna initiera en underhållsaktivitet vid rätt tidpunkt. 

De flesta aktiviteterna som utförs under vintern är avhjälpande, och sker så snart ett 

funktionsfel har upptäckts, vilket innebär att det är nödvändigt att övervaka väder- och 
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vägförhållanden kontinuerligt för att ett funktionsfel inte ska förbli oupptäckt och riskera att 

påverka framkomlighet och trafiksäkerhet. Detta är klart en av de svåraste delarna i arbetet, att 

förutse och fatta beslut om en underhållsåtgärd är eller kommer att vara nödvändig inom det 

närmsta dygnet. Ett stort problem är att väderprognoserna, som en stor del av arbetsplaneringen 

baseras på, inte är tillförlitliga och orsakar därmed olägenheter för verksamheten. Andra 

försvårande omständigheter som påverkar vinterväghållningen, kan främst relateras till det 

praktiska utförandet av exempelvis snöröjning och hyvling. Det handlar om fysiska hinder och 

övriga trafik som stör och försvårar arbetet, men dessa problem har inte undersökts vidare då 

det inte handlar ett informationsbehov som kan tillgodoses av sensorteknik. Dessa problem och 

hinder kräver andra typer av åtgärder, som inte behandlas i detta arbete. 

6.2 Föreslagen sensorteknik 

Det finns en del fastställda gränsvärden för vad som definieras som funktionsfel i detta arbete, 

dessa finns angivna i Kiruna kommuns kvalitetsdeklaration. Vissa felmoder och funktionsfel är 

mätbara, exempelvis finns angivna gränsvärden för snödjup, spårdjup, gångbar bredd på trottoar 

och fri sikt i korsningar. Det finns inga fastställda gränsvärden för halka, bedömningar sker 

okulärt och ibland utförs ett halktest med bil vid rondering. Baserat både på väderprognoser 

och erfarenhet bedöms halkan som normal, svår eller extrem. Inom underhåll är det viktigt att 

ha kvantifierade funktionsfel, detta för att det ska vara tydligt när ett funktionsfel har uppstått. 

Nedan listas den sensorteknik som föreslagits för respektive felmod. 

• Mätning av snödjup: Ultraljudssensorer monterade på VViS-stationer 

(VägVäderinformationsSystem). 

• Bedömning av halka: Väglagssensorer, exempelvis lasersensorer, som känner av torrt 

eller vått väglag samt om det ligger snö eller is på vägen, väglagskameror som fotar 

väglaget, friktionsmätningsutrustning placerad på mätfordon eller lokaltrafikens bussar. 

• Kontroll av snöansamlingar: Väglagskameror som fotar exempelvis korsningar, 

trottoarer och andra särskilt utsatta platser, färdkameror i snöröjningsfordon som filmar 

omgivningarna vid plogning och halkbekämpning. 

• Mätning av spårdjup: Vägytemätning med lasersensorer fästa på ett särskilt mätfordon. 

Det ska noteras att friktionsmätning för bedömning av halka är den metod som kan ge mätbara 

resultat i form av uppmätt friktionskoefficient, medan de andra metoderna inte kan ange exakt 

vilken grad av halka som uppnåtts med ett mätvärde. För att kunna använda friktionsmätning 

krävs dock att referensmätningar utförs för att kunna fastställa gränsvärden för respektive grad 

av halka.  
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   Väderprognoser som hämtas från externa aktörer är svåra att påverka när det kommer till 

information som tillhandahålls av dessa, istället skulle denna information kunna kompletteras 

med vägväderdata insamlad från egna väderstationer, för att ge ett bättre underlag för 

bedömningar. För detta ändamål föreslås någon form av vägväderstationer med sensorer som 

mäter olika väderparametrar som vindstyrka, nederbördsmängd och temperatur i luft och i 

vägytan, dessutom har väglagskameror som tar bilder på vägen har visat sig kunna användas 

tillsammans med annan sensordata för att ge ett mer komplett beslutsunderlag. Sensorerna kan 

då till stor del ersätta manuella mätningar, framför allt när det handlar om snödjup och 

bedömning av halt väglag, medan lokala vägväderdata är användbar i alla 

vinterväghållningsaktiviteter. Oavsett vilken typ av vägväderstationer som tillämpas, behövs 

sannolikt mer än en mätstation för att kunna erhålla mätningar som kan anses representativa för 

hela tätorten. Ett förslag på placering av dessa har lagts fram med utgångspunkt att täcka upp ett 

så stort geografiskt område som möjligt, men det krävs mer analysarbete för att kunna fastställa 

optimal placering, då detta är beroende av antalet mätstationer som används.  

   Avslutningsvis kan konstateras att de arbetsprocesser som skulle dra mest nytta av användning 

av sensorteknik är snöröjning och halkbekämpning, då besluts- och bedömningsprocessen 

skulle förenklas avsevärt, med färre beslutssteg och aktiviteter. Arbetsprocesserna för hyvling 

och snöbortföring kommer inte att påverkas i det avseende att beslutssteg eller aktiviteter kan 

uteslutas vid användning av sensorteknik, däremot kan sensorerna bidra med ett mer utförligt 

och bättre dokumenterat beslutsunderlag.   
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7 Fortsatt arbete 

Utifrån de förslag som ges på lämplig, tillämpbar sensorteknik i detta arbete, skulle nästa steg 

kunna vara att göra försöksstudier på implementering av dessa för att se hur effektiva och 

användbara sensorerna är i Kiruna tätort, framför allt hur användningen av egna VViS-stationer 

med sensorer som mäter nederbördsmängd (snödjup) och väglag kan effektivisera och förenkla 

underhållsarbetet. Vid ett eventuellt införande av egna VViS-stationer i Kiruna tätort, skulle 

ytterligare studier behövas för att kunna bedöma antal stationer som krävs för att få användbara 

och representativa mätdata, samt hur dessa bör placeras.  

   En annan intressant aspekt att undersöka vidare är huruvida det finns sensorer för automatisk 

mätning av spårdjup, som inte kräver rondering med bil, och som skulle kunna placeras på 

VViS-stationer. Överlag skulle fler studier om mätning av ojämnheter på vintervägar kunna 

bidra med nya perspektiv och lösningar för vinterväghållningen i Sverige.  

   Andra delar av vinterväghållningen i Kiruna som inte undersökts i detta arbete, men som kan 

vara intressanta för vägunderhållsorganisationen, är exempelvis ruttoptimering och effektivare 

energianvändning. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1-Process- och flödeskartor, förstoringar. 

 

Figur 4. Övergripande processkarta av vinterväghållningsaktiviteter i Kiruna kommun. 
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Figur 5. Processkarta över snöröjning inom Kiruna tätort, med beskrivning av in- och utgående värden samt delprocesser. 
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Figur 6. Flödeskarta över aktiviteter och beslut som innefattas i aktiviteten snöröjning, från initiering till avslutad aktivitet. 
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Figur 9. Processkarta över halkbekämpning inom Kiruna tätort, med beskrivning av in- och utgående värden samt delprocesser. 
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Figur 10. Flödeskarta över aktiviteter och beslut som innefattas i aktiviteten halkbekämpning, från initiering till avslutad aktivitet. 
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Figur 11. Processkarta över snöbortföring inom Kiruna tätort, med beskrivning av in- och utgående värden samt delprocesser. 
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Figur 12. Flödeskarta över aktiviteter och beslut som innefattas i aktiviteten snöbortföring, från initiering till avslutad aktivitet. 
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Figur 13. Processkarta över hyvling inom Kiruna tätort, med beskrivning av in- och utgående värden samt delprocesser. 
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Figur 14. Flödeskarta över aktiviteter och beslut som innefattas i aktiviteten hyvling, från initiering till avslutad aktivitet. 
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Figur 22. Potentiellt framtida arbetsflöde för snöröjning, vid användning av sensorteknik. 
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Figur 23. Potentiellt framtida arbetsflöde för halkbekämpning, vid användning av sensorteknik. 
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Figur 24. Potentiellt framtida arbetsflöde för snöbortföring, vid användning av sensorteknik. 
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Figur 25. Potentiellt framtida arbetsflöde för hyvling, vid användning av sensorteknik. 
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Bilaga 2-Intervjuguider 

 

Intervjuguide, intervjuperson 1 

• Vinterväghållning i Kiruna tätort: 

o Vilka aktiviteter innefattar detta?  

o Under vilken period utförs respektive aktivitet? 

o Finns det någon koppling mellan aktiviteterna (utförs i serie, parallellt, helt 

fristående)? 

• Hur ser arbetsprocessen ut för respektive aktivitet (steg för steg från initiativ/planering 

till avslutad aktivitet)? 

o Vilken information används och i vilket skede används informationen? 

o Vilka hjälpmedel används (mätinstrument, appar etc.)? 

• Finns det några problem eller hinder i arbetsprocessen? Hur hanteras dessa? 

• Förslag och idéer som skulle kunna förbättra och förenkla arbetet med 

vinterväghållning. 
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Intervjuguide, intervjuperson 2 

• Vinterväghållning i Kiruna tätort innefattar snöröjning, halkbekämpning och 

snöbortföring, stämmer det? 

o Hur utförs aktiviteterna i förhållande till varandra (i serie, parallellt, helt 

fristående)? 

• Hur ser arbetsprocessen ut för respektive aktivitet (steg för steg från initiativ/planering 

till avslutad aktivitet)? 

o Vilka beslut och bedömningar infattar varje aktivitet?  

o Vilken information används och i vilket skede används informationen?  

o Vilka hjälpmedel används (mätinstrument, appar etc.)? 

• Finns det några problem eller hinder i arbetsprocessen (i planering och beslutsfattning 

eller i praktiskt genomförande av aktiviteter)? Hur hanteras dessa? 

o Om det finns hinder/svårigheter/problem; finns det någon typ av information 

som skulle kunna förenkla/underlätta/lösa problemet? 

• Förslag och idéer som skulle kunna förbättra och förenkla arbetet med 

vinterväghållning. 

 


