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Abstract 
 
The witness seminar “Databehandling vid Väg- och vatten-
byggnadsstyrelsen/Vägverket 1957–1980” [Data Processing 
at the Royal Board of Roads and Water Building/National 
Road Administration 1957—1980] was held at Tekniska 
museet [The National Museum of Science and Technology] 
in Stockholm on 22 May 2006 and led by Carl-Olof Ternryd. 
The seminar considered the development of data processing, 
photogrammetry and metrology at the Royal Board of Roads 
and Water Building/National Road Administration. The im-
portance of these different methods in the planning, design 
and laying out of roads was discussed. A nine-week study 
visit to the USA in 1957 was identified as having played a key 
part in the early introduction of data processing at the Royal 
Board of Roads and Water Building. The use of quantity 
computation programmes in road planning, the advent of ae-
rial photography and the introduction of photogrammetric 
instruments were taken up. Attention was also paid to the 
significance of information and education in spreading 
knowledge of data processing, photogrammetry and metrol-
ogy within the organization. Particular note was taken of top-
ics such as the official choice of the programming language 
ALGOL-GENIUS, the establishment of the early informa-
tion system Vägdatabank, and the joint organization of tech-
nical and administrative data processing. 



 

 

 



 

 

Förord 
 
Vittnesseminariet ”Databehandling vid Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen/Vägverket 
1957–1980” ägde rum vid Tekniska museet i Stockholm den 22 maj 2006, och arrangera-
des inom ramen för projektet ”Från matematikmaskin till IT” som är ett samarbete mel-
lan Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH, Dataföreningen i Sverige 
och Tekniska museet. Det spelades in med ljud och bild samt transkriberades därefter. 
Per Lundin vid Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria har i samråd med semina-
riedeltagarna redigerat transkriptet. De redaktionella ingreppen är varsamma och har 
skett i syfte att öka tydlighet och läsbarhet. Vissa strykningar har gjorts. Det redigerade 
transkriptet är fackgranskat av Pär Blomkvist och Carl-Olof Ternryd. Originalinspelning-
en finns tillgänglig på Tekniska museet i Stockholm. Seminariet finansierades av Vägver-
ket. Projektet ”Från matematikmaskin till IT” finansieras med bidrag från KK-stiftelsen, 
Riksbankens Jubileumsfond samt Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs minnesfond. 
 
Deltagare: Bengt Adolfsson, Åke Bengtsson, Roger Bydler, Kjell Byström, Mats      
Forsgren, Bo Hallmén, Jan U. Storm, Carl-Olof Ternryd (ordf.). 
 
Övriga närvarande vid seminariet: Karl-Yngve Adolfsson, Lars Alm, Pär Blomkvist, 
Peter Du Rietz, Per-Olof Eckerlid, Håkan Ehnström, Dan Eriksson, Paul Erixon, Göran 
Ernmark, Inger Gran, Ove Grinndal, Göran Gullberg, Ingvar Gustafsson, Gunnar    
Hallert, Gunnar Hambraeus, Bo Hedström, Yngve Jotoft, Per Lundin, Gull-Britt     
Montalvo, Per Olof Persson. 
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Databehandling vid Väg- och vattenbyggnads-

styrelsen/Vägverket 1957–1980 
 
Carl-Olof Ternryd:1 Jag hälsar er alla varmt välkomna hit till eftermiddagens övning. 
För mig är det en särskild känsla att sitta som ordförande, eftersom jag har varit inblan-
dad i den här utvecklingen sedan mitten på 50-talet och de som sitter i panelen är alla 
mina kompisar. Jag har anställt alla utom Bosse Hallmén och Åke Bengtsson. Och dess-
utom är de flesta i auditoriet sådana som jag har anställt eller också jobbat tillsammans 
med, så var säkra på att det är en särskild känsla för mig att få leda den här eftermidda-
gen. Vi har tänkt oss att hålla lite inledningar av panelen som sitter här med Bengt 
Adolfsson, Åke Bengtsson, Kjell Byström, Janne Storm, Bo Hallmén, Mats Forsgren och 
Roger Bydler. När vi har förberett det här vittnesseminariet, så är det vi som sitter till-
sammans i den här panelen som har gjort det, och jag tror vi har fått ihop en ganska in-
tressant historia som kan belysa hur IT, tillsammans med fotogrammetri och mätnings-
teknik, gjorde sitt intåg i väghållningen, både den tekniska delen och den administrativa 
delen.  
 Då är det så att vi har ett körschema för den här övningen, där de i panelen blir in-
blandade i en viss ordning, som vi fastställt. När vi har förberett det här vittnesseminari-
et, så har vi träffats en fyra, fem gånger, och vi har så småningom kommit fram till att det 
här är saker och ting som i första hand hör hemma i ett vittnesseminarium, och sedan har 
vi efter fikapausen någon timma för diskussioner och lite frågor ifrån panelen. Det kan ju 
finnas saker och ting som vi har glömt att ta med, eller som man tycker borde vara med 
och så vidare. Men vi försöker att täcka så mycket som möjligt. Och enligt det här kör-
schemat så skulle jag inleda lite grann, och så ska jag leda diskussionerna och framställ-
ningarna under eftermiddagen.  
 Och låt mig då säga att på 50-talet så började vägtrafiken efter kriget att ta fart och 
utvecklas, och det oroade ledningen för Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen2 ganska myck-
et. Man såg att trafiken ökade, trafikolyckorna ökade, och bärigheten var det si och så 
med, och det är det förresten fortfarande efter 50 år, men då var det väldigt akut, och 
man konstaterade att ute i världen så började man att utveckla vägprojekteringsmetodi-
ken på olika sätt. Och då kom någon i ledningen underfund med att man måste ha 
ingångsmaterial när man skulle projektera vägarna, och inte bara ge sig ut med stakkäppar 
i skogen och så staka om igen, och till slut så hade man ledsnat på att staka om igen, och 
den linjen man då hade åstadkommit, den accepterade man antingen den var bra eller 

                                                 
1 Carl-Olof Ternryd, f. 1928, civ.ing. lantmäteri (L), Kungl. Tekniska högskolan (KTH) 1953, tekn.lic. KTH 
1971, hedersdoktor 1980. Ternryd var anställd vid Lantmäteriverket, Uddevalla lantmäteridistrikt 1953–56. 
Under 1956 var han assistent i fotogrammetri och bitr. lärare vid KTH. Ternryd anställdes 1957 vid Kungl. 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen (VoV), där han ansvarade för utveckling av projekteringsmetodik med 
hjälp av fotogrammetri och databehandling. Fr.o.m. 1967 ansvarade Ternryd för Vägverkets långsiktiga 
planering samt var dess ställföreträdande driftschef. Han utsågs till Vägverkets tekniska direktör 1971, till 
dess driftschef och ställföreträdande generaldirektör 1975 samt till dess generaldirektör 1978. Ternryd till-
trädde som generaldirektör för Försvarets materielverk (FMV) 1982. Han var adjungerad professor i foto-
grammetri vid KTH 1988–1995. Vidare har Ternryd varit president för Internationella lantmätarfederatio-
nen 1974–77, ordf. Svenska vägföreningen 1983–93 samt ordf. Bilindustriföreningen 1983–94. Sedan 1976 
är Ternryd ledamot i IVA, där han även var vice preses 1979–81. 
2 Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen (VoV) inrättades 1841 med uppgift att handlägga ärenden rö-
rande anläggningar och förbättringar av kanaler, slussar, vägar, broar, färjor osv. VoV som var ett tillsyns- 
och ledningsorgan för väghållningsverksamheten fick vid vägväsendets förstatligande 1944 det övergripan-
de ansvaret för väghållningsverksamheten. VoV bestod av en centralförvaltning i Stockholm och en väg-
förvaltning i varje län. Namnet ändrades till Statens vägverk 1967 och till Vägverket 1983. Myndighetens 
centralförvaltning utlokaliserades till Borlänge 1978–79.  
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dålig, man hade liksom inte ork för att göra mera. Då vände man sig till Tekniska hög-
skolan,3 där man hade en mycket dynamisk professor, Bertil Hallert,4 vars avkomma sitter 
här i salongen, Gunnar Hallert, och han hade också en medarbetare som hette Per-Olof 
Fagerholm.5 Och vänder man sig till Bertil Hallert och Fagerholm och frågar om vad fo-
togrammetri6 kan göra för att utveckla den här tekniken, så är det klart att det var bara ett 
svar och det var: ”så klart att det gör det”. Och när vi har förberett det här vittnessemina-
riet, så har vi varit noga med att koppla ihop IT, fotogrammetri och mätningsteknik, för 
det hör så intimt samman, så man kan inte plocka ut det ena eller det andra. Och då kom 
man överens om att Per-Olof Fagerholm skulle åka till Amerika och se vad som hände 
där. Och han kom tillbaka ännu fullare av entusiasm över möjligheterna, och skrev en 
promemoria till Vägverkets7 ledning som resulterade i att de skulle göra en kurs i foto-
grammetri för sina vägprojektörer, vägprojekteringschefer. Och eftersom jag hade kon-
centrerat mig på fotogrammetri i min utbildning på Teknis,8 och jag tjänstgjorde i Udde-
valla och försökte att introducera fotogrammetri när man skulle göra stomkartor för 
samhällsplanering och så vidare, så blev jag inblandad tillsammans med Fagerholm i den 
där kursen, 1954.  
 Det var så det började alltså. Och det var verkligen spännande att se hur de här väg-
projektörerna, en del var intresserade och en del tittade i taket och tyckte att det blir nog 
alldeles för komplicerat att lära om. Dessutom var det väl en del som var lite oroliga för 
traktamentena, för man skulle göra ganska mycket inomhus i fortsättningen. Traktamen-
tena var ganska viktiga i det sammanhanget.  
 Allt nog, så småningom så beslöt man sig med ledning av den här kursen, att det 
skulle inrättas kapacitet på Vägverket för detta. Då anställdes Bo Hallmén9 och Göran 
Waernér10 för att ta hand om datasidan, och så småningom så anställdes jag för att ta 
hand om fotogrammetri och mätningstekniksidan. Och vi var ju fulla av entusiasm för 
det här, och det var så det lyste ur både ögon och öron på oss hur det här skulle åstad-
kommas. Och så småningom så föreslog Per-Olof Fagerholm att vi skulle åka till     
Amerika, det stora landet i väster, och se hur man gör där. Så vi utrustade en delegation 
dit, Göran Waernér, Bo Hallmén och jag. Vi skulle vara där i nio veckor och besöka tret-
tio stater. Bosse kommer att berätta om detta om en liten stund. Jag ska bara säga ett par 
ord om detta. Det var en spännande upplevelse detta att få åka till Amerika, och vår resa 
dit planerades av chefen för internationella vägföreningen i USA, och överallt så ställde 

                                                 
3 Tekniska högskolan i Stockholm, eg. Kungl. Tekniska högskolan (KTH). 
4 Bertil Hallert, 1910–1971, civ.ing. L, KTH 1936. Efter studier i Tyskland, Schweiz och Italien blev han 
tekn.dr och docent i fotogrammetri vid KTH 1944 samt professor i ämnet vid KTH 1947. Under åren 
1944–47 var han 1:e statskartograf vid Rikets allmänna kartverk (RAK). Hallert hade ett flertal internatio-
nella expertuppdrag, bl.a. för Internationella sällskapet för fotogrammetri och för NASA. Vidare var han 
gästforskare vid såväl amerikanska universitet som sovjetiska forskningsinstitutioner. 
5 Per-Olof Fagerholm, 1917–2002, civ.ing. L, KTH 1940. Han blev tekn.dr samt docent i fotogrammetri 
vid KTH 1952. Fagerholm var t.f. professor i fotogrammetri vid KTH 1953–54 samt 1961–62, byrådirek-
tör vid Kungl. Vattenfallsstyrelsen 1954–55, sjöfartsråd 1956–69 vid Kungl. Sjöfartsstyrelsen och sjökarte-
direktör vid Sjöfartsverket 1969–75. Han var chef för SIDA:s biståndsprojekt Etiopien 1973–77.          
Fagerholm var också generalsekreterare för det Internationella sällskapet för fotogrammetri 1952–56. 
6 Fotogrammetri, bildmätning, mätning i fotografiska bilder, i synnerhet flygbilder, av storlek, form och 
läge hos fotograferade objekt. 
7 Eg. Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen (VoV), sedan 1967 Statens vägverk och sedan 1983 Väg-
verket. 
8 Eg. Kungl. Tekniska högskolan (KTH). 
9 Bo Hallmén, se fotnot 19. 
10 Göran Waernér, f. 1932, civ.ing. väg- och vattenbyggnad (V), KTH 1956. Han arbetade med databe-
handling vid VoV 1956–59. Tillsammans med Åke Bengtsson och Bo Hallmén grundade Waernér 1959 
Nordisk ADB AB. Han var VD för företaget 1959–61 och 1965–70. Däremellan var Waernér VD för dot-
terbolaget Nordisk ADB GMBH i Düsseldorf, Västtyskland. Han var VD för Göran Waernér AB 1970–80 
samt delägare och ordförande i ett antal mindre dataföretag under åren 1980–1998. 



 

 9 

man upp och tog emot oss. Vi lärde oss ganska mycket där, och vi lärde oss också hur 
man inte ska göra. Kommer inte Bosse in på det, så ska jag komplettera det så småning-
om.  
 Jag ska bara berätta en liten episod därifrån som var ganska rolig. Det var så att vi var 
noga med att det här skulle dokumenteras, och vi fick så tillstånd ifrån regeringen att åka 
till Amerika, det måste man ha, och i det tillståndet stod det att dokumentationen skulle 
lämnas inom ett år. Och vi tog med oss en bandspelare, en sådan där bärbar, och varje 
kväll så byttes vi om att tala in vad vi hade upplevt under dagen, för att vi sedan skulle 
skriva ut detta när vi kom hem. Vi var mycket noga med att inte checka in den här appa-
raten i bagaget när vi flög från ett ställe till ett annat, men en gång så hade på något vis 
den där checkats in i alla fall. Och när vi tog ut bagaget så var den naturligtvis inte med, 
och där satt vi utan den och vi var ju lite dystra den där kvällen för att hela vår inspelning 
hade ju gått åt skogen. Men nästa morgon så kom den där apparaten igen, så friden var 
återställd så att säga. Och när vi kom hem så skrev vi ut detta, och fjorton dagar, tror jag, 
efter vi hade kommit hem så låg dokumentationen på bordet.11 Vi klarade alltså tids-
fristen på ett år ganska bra.  
 Sedan så var det så att 1956 var det en stor fotogrammetrikongress i Sverige.12 Foto-
grammetrikongressen var en av startpunkterna för vår utveckling på fotogrammetri- och 
mätningstekniksidan. När man introducerade fotogrammetri och mätningsteknik hade vi 
ju problemet att vi inte hade beräkningstekniken med oss och inte heller dokumenta-
tionstekniken, och därför var det så väldigt viktigt att vi verkligen fick med kombinatio-
nen mellan fotogrammetri, mätningsteknik och databehandling. Det inrättades då en av-
delning för det här, och vi arbetade tillsammans, de som sitter här, så småningom. Och vi 
hade fördelen, skulle jag vilja påstå, av att vara central funktion. Vi såg till att vi ute på 
vägförvaltningarna, fick kontakter med en del som kunde hjälpa oss. Då kom Kya13 in i 
bilden, till exempel, och Arra14 kom in i bilden. Och det var förutsättningen för att vi 
skulle kunna driva utvecklingen så effektivt som vi gjorde då. Och sedan så kom en hel 
del teknik, Balplexinstrumentet15 kom, A8-instrumentet16 kom, nya bättre datamaskiner, 
som det hette då, kom, och innan jag lämnar ordet över till Bosse Hallmén, så ska jag be-
rätta om min erfarenhet av programmering på datamaskin. Det var så att eftersom jag så 
småningom skulle leda den här verksamheten när Bosse Hallmén och Göran Waernér 
startade egen firma,17 efter vår Amerikaresa, så skulle jag lära mig lite grann hur man pro-
grammerar en dator för att åtminstone veta vad det handlade om. Så jag gick en kurs på 
några dagar på BESK,18 som då fanns på Drottninggatan, och jag gjorde ett program som 

                                                 
11 Carl-Olof Ternryd, Bo Hallmén & Göran Waernér, Fotogrammetri och datamaskiner i vägplaneringen i USA och 
Kanada: Erfarenheter från studieresa 3.8.–5.10. 1958 (Stockholm, 1958), 66 s. 
12 Kongressen var den 8:e i ordningen och arrangerades av det Internationella sällskapet för fotogrammetri. 
Per-Olof Fagerholm, ed., VIIIth International Congress of Photogrammetry, Stockholm, Sweden, July 17-26, 1956: 
VIII:e Congrès international de photogrammétrie, Stockholm, Suède, Juillet 17-26, 1956, 5 vol. (Stockholm, 1957). 
13 Karl-Yngve Adolfsson, se fotnot 102. 
14 Ingvar Gustafsson, se fotnot 100. 
15 Balplex Plotter, stereoinstrument utvecklat av Bausch & Lomb Optical Co. i USA för fotogrammetrisk 
framställning av småskaliga kartor. Instrumentet demonstrerades för första gången i samband med den 
internationella fotogrammetrikongressen i Stockholm 1956. Fagerholm (1957), I, 365; Carl-Olof Ternryd, 
”Utvecklingen av vägprojekteringstekniken sedan 1950-talet”, Dædalus 1991 (Stockholm, 1991), 67. 
16 Eg. Stereoautograf Wild A8, instrument för storskalig kartering konstruerat av Wild Heerbrugg Ltd. i 
Schweiz. Även detta instrument introducerades vid fotogrammetrikongressen i Stockholm 1956.           
Fagerholm (1957), I, 362f. Ternryd (1991), 69. 
17 Nordisk ADB AB, se även fotnot 23. 
18 BESK, förkortning för binär elektronisk sekvens-kalkylator, Sveriges första elektroniska dator. Konstruk-
tionen av BESK skedde vid statliga Matematikmaskinnämnden (MMN) och leddes av Erik Stemme. BESK 
togs i drift i december 1953 och invigdes i januari 1954. Den fanns i MMN:s lokaler på Drottninggatan 95 i 
Stockholm. 
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skulle åstadkomma en tabell, och vi körde in en del data i datamaskinen, och så rasslade 
det till i den och ut kom 0,1. Det var hela resultatet. Jag hade glömt någon loop inne i 
själva programmet, och det är min insats när det gäller utveckling av dataprogram.  
 Efter den här lilla inledningen, så ska jag lämna ordet till Bosse Hallmén, och enligt 
vår tågordning här, så har vi sagt att Bosse berättar om hur det hela började och om 
USA-resan. Bosse. 
 
Bo Hallmén:19 Tackar så mycket. Det första vi skulle börja med var Carl-Olofs, Görans 
och min Amerikaresa i augusti–september 1958. När jag satte mig och läste den här rese-
rapporten som tog 14 dagar att få fram nu nästan femtio år senare, så blev jag rätt full av 
motsägelser. För jag tyckte dels att vi egentligen inte hade lärt oss särskilt mycket, och jag 
tyckte dels att den här resan kom att ha en otroligt stor betydelse för utvecklingen av da-
tatekniken i väg- och vattenbyggnadssammanhang, inte bara i Sverige, utan i Norden och 
hela Europa. Och den där motsägelsen tänkte jag beröra lite grann.  
 Först det här att jag inte tyckte vi lärde oss så särskilt mycket. Det är naturligtvis på 
ett sätt fel eftersom Amerika ju var det stora föregångslandet. Enorm trafik, bilarna var 
redan var mans egendom och man byggde trafikplatser i tre och fyra plan. Men ändå, när 
det kom till själva tekniken, projektering, byggande, konstruktion, ja, då var det ganska 
likt det som vi höll på med här hemma i Sverige. Det var massberäkningar, det var ut-
sättningsdata, det var trafikräkningar, och det var konstruktioner. Och där fotogramme-
trin utnyttjades använde man i första hand den amerikanska Kelsch Plotter.20 Och vad 
var det, när vi i Europa hade både Wild21 och Zeiss22 stereoinstrument med betydligt 
högre teknisk kvalitet än man hade i Amerika? Skälet att man inte använde europeiska 
instrument, sade man där borta, det var att tullarna var höga, så man hade inte haft möj-
lighet att importera.  
 Ja, och sedan till detta att den här resan ändå fick så stor betydelse. Vi tyckte ju att vi 
kom hem ganska raka i ryggen, att vi inte var så dumma här borta i Europa heller. Och 
tack vare en väldigt pragmatisk inställning hos ledningen på Kungliga Väg- och vatten-
byggnadsstyrelsen, så kom Sverige att inta en ledarställning i Norden, och faktiskt i en hel 
del av Europa. Det var nämligen så att under –59 så tilläts Göran och jag att på vår fritid 
få räkna vägprojekt för de norska och finska vägdirektoraten. Till bröders hjälp, tyckte 
man kanske. Göran och jag fick blodad tand, hoppade av, och startade tillsammans med 
vår eminenta konstruktionskollega borta på hörnet här, Åke Bengtsson, Nordisk ADB.23 
Och trots att man kan tycka att det var ganska otacksamt av oss att sticka året efter det 
att vi hade varit på den här fantastiska nioveckorsresan så fortsatte ett konstruktivt sam-
arbete. Carl-Olof basade nu över både fotogrammetri och datateknik, och han inledde 

                                                 
19 Bo Hallmén, f. 1932, civ.ing. V, KTH 1956. Han arbetade med databehandling vid VoV 1956–59. Till-
sammans med Bengtsson och Waernér grundade Hallmén företaget Nordisk ADB AB 1959, där han var 
delägare och företagets utvecklingschef 1960–72. Han var VD för Markdata AB som utvecklade system för 
digitala terrängmodeller och geodetiska beräkningar 1972–77 samt hade eget företag, Bo Hallmén Program 
Film AB, 1977–2006. 
20 Kelsch Plotter, instrument för kartering och mätning av höjddata i flygbilder tillverkat i USA. Ternryd, 
Hallmén & Waernér (1958), 14ff. 
21 Eg. Wild Heerbrugg Ltd., schweiziskt företag som bl.a. tillverkade fotogrammetriska instrument. Wild 
Heerbrugg gick 1997 upp i Leica Geosystems. 
22 Eg. Zeiss-Aerotopograph GMBH, ett västtyskt företag som tillverkade fotogrammetriska instrument.  
23 Nordisk ADB AB, ingenjörsfirma grundad av Åke Bengtsson, Bo Hallmén och Göran Waernér 1959. 
Nordisk ADB utvecklade dataprogram för väg- och vattenbyggnadsteknik. 1981 blev Nordisk ADB upp-
köpt av NordCad AB, ett företag Bengtsson startat 1980 tillsammans med Tyréns och FFNS. E-post Åke 
Bengtsson, 21/11 2006. 
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det nordiska samarbetet i utskott 6224 inom Nordiska vägtekniska förbundet,25 och jag 
fick stora äran att ingå i utskottet. Jag minns den tiden bland alla nordiska delegater som 
något otroligt utvecklande, spännande och kul. Och vi på Nordisk ADB försökte att ut-
nyttja möjligheten till att vidga vyerna. Vi upprättade först ett fruktbart samarbete med de 
tyska vägmyndigheterna. Vi startade ett dotterbolag tillsammans med Facit26 i Düsseldorf, 
dit det också flyttades ner en Facit EDB.27 Vi projekterade väg längs solkusten i Spanien 
tillsammans med Kjessler & Mannerstråle28 i ett företag som hette Esboga. Och vi starta-
de också en sammanslutning av privatföretagare i Europa som hette INCEDATA, Inte-
grated Civil Engineering Data Association,29 där vi försökte ställa upp standards för hur 
man skulle programmera, hur man skulle dokumentera, hur man skulle sätta upp data-
blanketter och sådant.  
 Ja, och då ska jag avsluta mitt inlägg med att poängtera att jag tycker att enskilda per-
soners inställning och engagemang har en oerhörd betydelse för hur utvecklingen går 
iväg. Jag kände att det i första hand var vår byråchef, Harald Ekström,30 som drog igång 
mycket, och sedan Carl-Olof Ternryd som bar det datatekniska ansvaret som hade för-
mågan att lyfta blicken från Vägverket till att se framtida utvecklingsmöjligheter i ett stör-
re och till och med internationellt perspektiv. 
 
Carl-Olof Ternryd: Får jag lägga till en liten sak som jag tyckte var ganska intressant då. 
Det var när Nordisk ADB hade lyckats åstadkomma ett program där man med hjälp av 
databeräknade tvärsektioner och väglinjer kunde åka på väglinjen innan man hade byggt 
den, innan man över huvud taget hade fått ut någonting i terrängen. Jag fick en liten film-
snutt av detta på en halv minut, eller vad det kan ha varit, och så skulle jag åka till     
Tyskland och hålla en föreläsning på tyska Lantmäteriförsamlingens årsmöte. Det var i 
Essen, och det var en liten församling på 5 000 man. Jag har aldrig talat live till en så stor 
folkmängd förut. Där körde jag den här filmen för att visa på den höga tekniska standar-
den i Sverige. Och jag sade till de här 5 000 personerna, ”passa på nu, därför att det går 

                                                 
24 Ursprungligen Nordiska vägtekniska förbundets utskott 15, Fotogrammetri och databehandling, bildat 
1962. Det bytte 1969 namn till utskott 23 och senare till utskott 62. C.J. Hansen, ed., NVF’s historie indtil 
1975: Nordisk vejteknisk samarbejde 1923–1934 og Nordisk Vejteknisk Forbund 1935–1975 (København, 1975).  
25 En föregångare till Nordiska vägtekniska förbundet (NVF) var Skandinaviska vägtekniska kommittén 
som inrättades 1923 för att organisera ett samarbete runt vägfrågor i Danmark, Finland, Norge och Sverige. 
NVF konstituerades i sin tur 1935 med syftet att främja samarbete mellan vägtekniker i Danmark, Finland, 
Island, Norge och Sverige genom att bl.a. arrangera vägtekniska kongresser samt bilda särskilda förbunds-
utskott runt vissa frågor. Hansen (1975).  
26 Eg. Facit Electronics AB. Elektronikavdelningen vid AB Åtvidabergs Industrier ombildades 1960 till 
dotterbolaget Facit Electronics AB. Detta avvecklades vid årsskiftet 1962/63 och dess verksamhet under-
ordnades moderkoncernen. 
27 Facit EDB, BESK-kopia som tillverkades av Elektronikavdelningen vid AB Åtvidabergs Industrier/Facit 
Electronics AB under åren 1957–62. 
28 Kjessler & Mannerstråle AB, svensk konsulterande ingenjörsfirma i bl.a. väg- och vattenbyggnad grun-
dad 1934. Kjessler & Mannerstråle köptes 2000 av J&W som i sin tur togs över av den internationella kon-
cernen WSP Group 2001. Se t.ex. Lars Wickström, 60 år med KM: Kjessler & Mannerstråle – rapsodi 1984–
1994 (Stockholm, 1994). 
29 INCEDATA AB, International Civil Engineering Data Association, inrättades 1965 på svenskt initiativ 
och var en europeisk samarbetsorganisation för standardiseringsfrågor och beräkningsteknik inom väg- och 
vattenbyggnad. Organisationen hade sitt säte i Stockholm och leddes de fem första åren av Göran Waernér. 
De ingående företagen satsade forskningsmedel bl.a. på att ta fram en gemensam datastandard. ”Europe-
iskt samarbete för byggteknisk databehandling”, Väg- och vattenbyggaren 11 (1965), 496; brev Göran Waernér, 
14/10 2006. 
30 Harald Ekström, 1911–2003, civ.ing. V, Chalmers tekniska högskola (CTH) 1937. Ekström var ingenjör 
vid Gatukontoret i Göteborgs stad 1937–43, byråingenjör vid VoV 1944–49, 1:e vägingenjör vid Vägför-
valtningen i Malmöhus län 1949–55, chef för VoV:s Vägbyrå 1955–58 och dessutom överingenjör där 
1958–63. Ekström avslutade sin karriär som vägdirektör i Malmöhus län. Vidare var han var expert i     
Öresundsdelegationen fr.o.m. 1963 samt ledamot av TFK:s väg- och fordonskommission. 
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snabbt det här”, och så rasslade vi igenom filmen, och det tog en halv minut, men det 
visade vilken teknisk utveckling man hade framför sig. Det blev ju jubel, och det höjde 
Sveriges anseende ganska avsevärt, tack vare Nordisk ADB. Då skulle du fortsätta,    
Bosse. 
 
Bo Hallmén: Jag skulle fortsätta lite till, ja. Jag tycker att det kan vara viktigt att inte bara 
trycka på enskilda detaljer och händelser, utan att försöka se vad för större linjer man kan 
skönja i utvecklingen under de åren som vi höll på. Och jag har plockat fram några styck-
en milstolpar, sju stycken, som jag skulle vilja beröra, och jag avslutar med en liten slut-
sats om respektive milstolpe.  
 Och milstolpe ett är naturligtvis BESK. Det är slutet av 50-talet och BESK gör entré 
som Sveriges första matematikmaskin. OBS, matematikmaskin, alltså en maskin att räkna 
med och ingenting annat. Eftersom ingen, absolut ingen, kunde gissa sig till att de här 
binära maskinerna inom 50 år i praktiken skulle ha ersatt varenda skrivmaskin på hela 
jorden, att de skulle distribuera den övervägande delen av all post över ett fullständigt 
okänt Internet, att de skulle redigera och producera fru Petterssons digitala foton, och så 
vidare, och så vidare. Då ska man inte heller dra ett löjets skimmer över dem som trodde 
att vi behövde en BESK till i Sverige och ingenting mera. Och slutsats ett skulle vara: Tro 
aldrig att utvecklingen någonsin når sin vägs ände. Inse att också den vildaste visionär 
bara lyckas tippa rätt någon enstaka gång.  
 Tvåan. Ja, BESK utrustades med oscilloskop. Och eftersom vi nu räknade massor, 
och vi räknade utsättningsdata på BESK, så gjorde vi precis som Carl-Olof sade här, vi 
kom underfund med att vi hade alla koordinater för att kunna rita perspektiv från förar-
platsen. Vi tog som exempel hur den nyprojekterade vägen mot Nacka skulle se ut. Och 
så kom vi också på att man kunde sätta en filmkamera framför oscilloskopet och så 
knäppa en bild var tjugonde meter. Och resultatet av det blev en 30 sekunders fiktiv resa. 
Och filmen sändes på bästa tid i TV.31 Det fanns bara en kanal, och man sände bara en 
timme per kväll, och den här filmen platsade. Jag har tänkt efteråt om inte det här var 
Sveriges, kanske till och med Europas, första datoranimation. Slutsatsen är: Tänk alltid 
framåt, så långt näsan räcker och gärna lite till.  
 Milstolpe tre. Efter några år ersattes BESK:s radiorör med transistorer, som inte så 
långt efteråt ersattes av chips. Datorerna minskar. Plötsligt kan vi hålla en dator i handen. 
Och jag vet att vi funderade till. Tidigare hade man i utsättningssammanhang alltid först 
lagt ett polygontåg32 längs vägen, så hade man hemma på kontoret räknat utsättningsdata 
till väglinjen från de här polygonpunkterna. Med hjälp av en teodolit33 på polygonpunk-
ten gjordes sedan utsättningen. Men för många hundra år sedan, så hade ju sjömännen 
sina sextanter ute på havet. De kikade på några himlakroppar, mätte lite grann, antagligen 
var det inskärning, vad vet jag, och så visste de var någonstans ute på det här vida havet 
de befann sig. Då, tänkte vi, kan väl vi göra likadant. Vi ställer vårt instrument, inte där 
det finns en polygonpunkt, utan där vi är nära det vi ska sätta ut. Och så mäter vi in oss 
mot våra ”himlakroppar”, våra polygonpunkter som fanns runt omkring. Och så visste vi 
var vi stod, och så sade vi till datorn i handen, räkna ut data till den bit av vägen som lig-
ger alldeles intill oss. Och det gick alldeles utmärkt. Och då säger jag som slutsats: Se dig 
omkring. Hur gör andra i andra sammanhang? Kan motsvarande teknik utnyttjas hos dig?  

                                                 
31 Vägfilmen var en plan- och profilskiss för den planerade Värmdöleden och sändes i TV den 9 november 
1961 i nyhetsprogrammet Aktuellt. Statens ljud- och bildarkiv (SLBA), Stockholm. 
32 Polygontåg, term använd inom geodesi för successivt, via uppmätta vinklar och räta linjer, samman-
bundna punkter i terrängen.  
33 Teodolit, mätinstrument för noggrann uppmätning av horisontella och vertikala vinklar. Instrumentet 
används som hjälpmedel för att bestämma avstånd och höjdnivåer inom bl.a. lantmäteri. 
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 Milstolpe fyra. Geodimetern34 blir alltmer datoriserad. Det är tack vare ett intimt 
samarbete mellan Kungliga Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och AGA här i Sverige, 
som Sverige under många år blev världsledande inom geodetisk mätningsteknik. Och det 
är bara att dra en slutsats av det: Mjuk- och hårdvarusamarbete kan leda längre än du 
tror. Bygg nätverk.  
 Milstolpe fem. Givare och ställdon. Kanske ingenting haft större betydelse för ut-
vecklingen av IT-tekniken än givare och ställdon. En givare säger till när det finns trafik i 
filen för vänstersvängande, ställdonet slår om signalerna. ABS-bromsarnas givare känner 
av friktionen mot vägbanan, ställdonet anpassar bromskraften. Nyaste Volvobilen, som 
ska dyka upp i vår, bromsar själv om man närmar sig framförvarande bil för snabbt, och 
så vidare, och så vidare. Slutsats: Lär dig att tänka i termer om givare och ställdon.  
 Milstolpe sex. Bildskärm, Windows och mus. Hur kunde vi arbeta effektivt utan det 
här? Förutom den superenkla kontakten med datorn arbetar vi nu med visualisering av 
det mesta. Bildmontage av en bro eller en vägsträckning i sin miljö, en bild av en trafik-
plats som vi kan rotera och studera från olika håll. Slutsats: Tekniken ger oss hela tiden 
medel att öka vår mänskliga kapacitet.  
 Nu har vi ju passerat 80-talet, men milstolpe sju kommer för dem som studerar på 
2000-talet, GPS.35 Säkert anar vi bara möjligheterna som GPS kommer att innebära för 
vägprojektering, vägbyggande, fordonssäkerhet, automatisering av trafiken och så vidare. 
Slutsats: Fortsätt att bana nya vägar in i det nya seklet.  
 
Carl-Olof Ternryd: Tack så mycket för det. Då ska vi fortsätta med Bengt Adolfsson 
som blev ansvarig för mätningstekniken och fotogrammetri. På centralförvaltningen hade 
vi en avdelning för fotogrammetri, mätningsteknik och databehandling, och även admi-
nistrativ databehandling. Dan Eriksson36 var chef för administrativa databehandlingen 
och Bengt Adolfsson för fotogrammetri- och mätningsteknik. Kjell Byström37 och Bo 
Hedström38 var anställda som ansvariga för den enhet som skötte databehandlingen. Där 
har ni hela organisationen som vi hade då. Till dessa hade vi de här enheterna ute på väg-
förvaltningarna som hjälpte oss och förde in tekniken, för det krävdes ganska mycket 
psykologi för att få in en ny teknik i en gammal väl beprövad verksamhet. Bengt    
Adolfsson. 
 
Bengt Adolfsson:39 Ja, jag ska börja med resultatet av er resa till USA. Ni skulle ju alltså 
effektivisera utredningsprojekteringen, framför allt för att få fram mera effektiva planer 
och mera kvalitetssäkra planer. Och Balplex var ju i sammanhanget en utomordentlig 
murbräcka, kan man säga. Det här Balplexinstrumentet, jag vet inte om alla är förtrogna 
med det, var ett instrument som fanns på alla vägförvaltningar, i stort sett alla. Det var ett 
instrument där man kunde montera ett antal bilder att titta på i stereo och greppa en yta 
på ungefär 3 x 3,5 kilometer samtidigt, i tre dimensioner, och det var ju som klippt och 

                                                 
34 Geodimeter, av Geodetic Distance Meter, elektronisk avståndsmätare som arbetar med modulerat ljus. 
Instrumentet uppfanns 1947 av fysikern och geodeten Erik Bergstrand. AGA Geotronics AB på Lidingö i 
Stockholm utvecklade och kommersialiserade instrumentet. Den första modellen av Geodimeter kom 
1953.  
35 GPS, förkortning för Global Positioning System. 
36 Dan Eriksson, se fotnot 96.  
37 Kjell Byström, se fotnot 64. 
38 Bo Hedström, se fotnot 115.  
39 Bengt Adolfsson, f. 1937, civ.ing. L, KTH 1962. Adolfsson var anställd vid VoV/Vägverket 1962–80, 
där han bl.a. var ansvarig för fotogrammetri och mätningsteknik. Därefter arbetade Adolfsson vid SJ:s ban-
avdelning som metodikansvarig för mätningsteknisk verksamhet, och 1989 blev han chef för Banverkets 
grupp med metodik- och samordningsansvar för hela Banverkets mätnings- och kartverksamhet. Han gick 
över till Metimur AB i Stockholm som regionchef 1991 och stannade där till 1999. 
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skuret för att finna nya väglinjealternativ. Var man inte nöjd med det första alternativet, 
ja, då kunde man pröva ett annat. Och det här krävde ju flygbilder, för hela verksamheten 
byggde ju på flygbilder, och då måste vi ju ha flygbilder i stora mängder, och det var inte 
så lätt att få tag i. De flygbilder som Kartverket40 tillhandahöll var i allmänhet av för liten 
skala, och det betydde att Vägverket blev en oerhört stor kund på Rikets allmänna kart-
verk när det gällde flygbilder. Och vi var till och med inblandade i att bygga upp ett test-
fält på Ölands Alvar för att verkligen testa de kameror som Kartverket använde för den 
här verksamheten. Vi var inte riktigt nöjda med det, så vi satsade väldigt mycket på att få 
bra kvalitet i Balplexhanteringen. Men de skötte ju inte sig själva, utan det måste utbildas 
personal. Det var dels personal som tekniskt förmådde sköta de här instrumenten, men 
även projekteringspersonal som kunde utnyttja den här stereomodellen för att finna sina 
nya väglinjer och göra någonting av det. Så det var en otroligt intensiv utbildningsperiod 
under ett tag.  
 Den andra delen av verksamheten när det gäller fotogrammetri var ju koncentrerad 
till centralförvaltningen där vi hade lite bättre instrument, och där meningen var att de 
linjer som man hittade på Balplexstadiet skulle kompletteras med ett 200–300 meter brett 
kartmaterial runt de funna väglinjerna. Och de kartorna skulle vara lite mera detaljerade, 
och det som var bra var att vi kunde använda samma bilder som i första svängen. Genom 
att vi använde bilder, flygbilder, som kunde fotograferas under en viss period under året, 
under våren, ungefär nu förresten, så kunde man ju använda bilderna året runt, och det 
betydde att man kunde bedriva verksamhet nästan hela året, och därmed fick man en ef-
fektiv utredningsverksamhet, och inte bara under en begränsad del av året. Och när det 
gäller fotogrammetri, så mätte vi också en hel del tvärsektioner. När vi kommer lite mera 
i detaljprojekteringsstadiet, så kunde man ju mäta tvärsektioner till väglinjerna. Det vi kal-
lade A8-karteringen var väl det som dominerade. Men ett jätteproblem i sammanhanget 
var stödpunkter för den fotogrammetriska bearbetningen. Det var tvunget att ha ett antal 
kända punkter ute i terrängen, med både bestämt planläge och höjdläge. Detta var ett 
otroligt stort arbete, och jag tror att det var det som tvingade fram det än större behovet 
av utbildning i mätningsteknik. För man skulle dels mäta vad vi kallade ett stompolygon-
tåg, som skulle vara ett stödpunktsnät för i första hand Balplexutredning. Och vad hade 
vi för hjälpmedel? Jo, vi hade teodoliter, vi hade Geodimetrar, som i deras första ut-
förande var ganska stora och tunga. Och det betydde att man kunde inte mäta allt på en 
gång, utan det var vinkelmätning på dagtid och längdmätning på nattetid. Så det var hår-
da bud på den tiden. Dessbättre så kom utvecklingen av EDM-instrumenten41 att gå 
ganska fort. Så småningom så fick vi kombinerade instrument, där vi kunde mäta både 
vinklar och längder samtidigt, och allt blev lite lättare. På den tiden var det också väldigt 
glest med rikstriangelnät42 i Sverige. Vi var ju tvungna att försöka hålla oss till landsom-
fattande koordinatsystem, eftersom vägnätet är landsomfattande så kunde vi ju inte hålla 
på och dribbla med lokala koordinatsystem. Och även det var ett stort problem. Tack 
vare ett samarbete med RAK… 
 
Carl-Olof Ternryd: RAK, vad var det? 
 

                                                 
40 Eg. Rikets allmänna kartverk (RAK), statligt verk som bildades 1894 för att förena ekonomisk och topo-
grafisk kartläggning. Senare ansvarade RAK även för flygfotografering och geodetiska riksnät. RAK över-
gick till Statens lantmäteriverk 1974. 
41 EDM, förkortning för Electronic Distance Measurement. 
42 Rikstriangelnät, ett landsomfattande nätverk av trianglar som används inom kartläggning och geodesi. 
Trianglarnas hörn utmärks på marken med fasta stödjepunkter, s.k. triangelpunkter. Triangelsidorna be-
stäms genom triangulering. 
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Bengt Adolfsson: Rikets allmänna kartverk, som var ansvariga för rikstriangelnätet. De 
hade själva insett att deras nät var alldeles för glest och ville gärna förtäta det så att det 
nästan blev landstäckande. Och jag vet att vi var med och betalade lite pengar för att få 
detta till stånd, och det var en mycket god gärning av Kartverket att få det till stånd. Det 
hade vi glädje av. Självklart så behövdes det ADB-stöd43 i den här verksamheten, det gör 
det ju alltid för olika ändamål. Men när det gällde fotogrammetri, så var det tämligen be-
gränsat behov av ADB-stöd. Det vi behövde göra var att räkna om våra stereomodeller 
från de interna koordinater vi mätte i instrumentet till geografiska koordinater. Men det 
var en ganska simpel historia och krävde inte alltför avancerade program. Vi behövde 
program för att räkna fram tvärsektioner. Mätta koordinater ska omvandlas till tvärsek-
tionsdata, längdmätning och sidomått för olika mätta punkter. Men det var värre på mät-
sidan, därför att polygonmätningen som vi pratar om var väldigt omfattande, och det var 
rätt mycket beräkningsarbete, och där lades det ner en hel del krut på att få fram pro-
gramvara. Och jag själv startade, under några år som nyanställd, med att utveckla de här 
programmen. Efterhand som jag fick nya uppgifter, så kom det andra grabbar och tog 
över. Men det var en mycket viktig del i det hela. För att inte nämna den del som seder-
mera kom, nämligen vägutsättningsdata. Det kom när vi hade lärt oss att räkna väglinjer i 
koordinatform, och då kom det ju som ett brev på posten att sätta ut väglinjer utifrån 
koordinater.  
 Så man kan väl säga att hela den här perioden kännetecknades av att vi gick över från 
en relativ till en absolut teknik. Den relativa, den gamla, bestod i att man stakade en linje 
och angav alla företeelser som sidomått till denna linje, medan den absoluta metoden 
byggde på koordinater som gjorde att man kunde hantera varje enskild del i vägförslagen 
separat. Man kunde sätta ut valfria delar av väglinjer, och det gav ett mycket stort lyft 
som också fick hjälp av instrumentutvecklingen. I och med att vi fick instrument som 
hade displayer som gav både vinkel och längd i direkt anslutning till mätningen, gjorde 
det utsättningsmomentet väldigt enkelt och bra. Och idag är det ännu enklare, för nu har 
man ju även GPS till sin hjälp. Så nu är det snart ingen match över huvud taget. Det tror 
jag var ungefär det jag hade tänkt säga så här i inledningen, och vi får väl återkomma med 
detaljer om detta i diskussionen. 
 
Carl-Olof Ternryd: Jag ska lägga till ett par saker som du touchade här. Det ena var att 
när vi introducerade egna fotogrammetriska instrument i centralförvaltningen, då måste 
vi i Avdelningen för fotogrammetri ju ha någon som skötte instrumenten, för de var inte 
särskilt automatiska. Då kom Gull-Britt44 in i bilden, från Kartverket, och då kom Ove 
Grinndal45 från Lantmäteriet,46 och de hade alltså baskunskapen för att sköta de här in-
strumenten, och så satte vi igång kurser tillsammans för att vi skulle kunna få operatörer, 
både ute i landet, Härnösand till exempel, och på andra ställen. Och det var viktigt för 
oss.  
 Det andra som också var viktigt när det gällde mätningstekniken var ju svagheten i 
den gamla mätningstekniken. Det var att när man mätte vinklar med teodoliten så skulle 
det dokumenteras, och så läste man 73, och så skrev man 37, och så var det svårt att hitta 
felet så småningom. En av mina medarbetare som hette Eliz Lundin47 och egentligen 

                                                 
43 ADB, förkortning för automatisk databehandling. 
44 Gull-Britt Montalvo, se fotnot 107. 
45 Ove Grinndal, se fotnot 105. 
46 Eg. Kungl. Lantmäteristyrelsen. Lantmäteriverksamheten i Sverige organiserades centralt under General-
lantmäterikontoret 1827 och ombildades till Kungl. Lantmäteristyrelsen 1864. Myndigheten uppgick till-
sammans med RAK i Statens lantmäteriverk 1974 som har namnet Lantmäteriverket sedan 1996. 
47 Eliz Lundin, 1928–2006, ingenjör. Lundin var mätningstekniker i lantmäteriet i västra Sverige och gick 
1959 över till VoV:s centralförvaltning, där han arbetade med utveckling av mätningsteknik och fotogram-
metri för vägprojektering. Han utbildade i vägprojektering, och tillsammans med Ternryd författade han en 
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skulle varit med oss nu, om inte han hade lämnat detta jordiska för några dagar sedan, var 
ute på en liten köprunda hos Konsum, och där såg han att det gick en man med en liten 
apparat i näven och gjorde sådan här inventering, och så prickade han in där. Det där, 
tänkte Ludde, det där ska vi nog kunna använda för dokumentation av vad vi läser i in-
strumentet. Så han omvandlade apparaten på något vis, jag vet inte hur, så när han var 
ute och mätte kunde han läsa av ifrån instrumentet, och så prickade han in det här på den 
här datorn. Fortfarande kunde det vara risk för felavläsning, men utvecklingen gick vida-
re, så att ställningen i instrumentet gick direkt över i en liten dosa som man sedan kunde 
sätta in i datorn för att få det ordentligt dokumenterat. Det är en fantastisk utveckling för 
att man skulle kunna göra de beräkningarna man behövde. Det var en liten parentes. Vi 
kommer kanske in på det lite mera under resans gång. Nu kommer Janne Storm in i bil-
den och ska berätta om massberäkning och väglinjeberäkningar.  
 
Jan U. Storm:48 Just det, om de tidigare tillämpningarna av detta. Men först lite kort om 
tiden före ADB. Jag började min bana som stakningsbiträde på en vägförvaltning, och 
när vi skulle hitta en väglinje mellan A och B, hade vi ett befintligt kartmaterial, kanske 
inte bättre än generalstabskartans 1:100 000, och där letade vi en linje. Det här är precis 
det Carl-Olof var inne på inledningsvis, men jag upplevde det direkt och var med och 
hittade de här linjerna. Sedan gick man tillsammans med en högre tjänsteman ut och såg 
om det här verkligen var genomförbart. Och var det det, så började man staka och röja, 
och med kapten Waldenströms tabell49 som är nu 50 år gammal, min upplaga, så satte 
man ut kurvorna, och det här är den 11:e upplagan, så det var en gammal bok och be-
prövad, men förmodligen också den sista upplagan,50 för så småningom kom ju ADB. 
Men vi stakade väglinjen, och sedan avvägde vi mittlinjen, var tjugonde meter så satte vi 
ut tvärsektioner som kompletterades med borrning till fast botten, jordarter, och det man 
behövde. Och så småningom så var utesäsongen slut, och våra traktamenten tog också 
slut, och vintersäsongen kom. Det var då vi började att rita profillinjen, hitta en profil, för 
andra hade ju bestämt vad det var för normalsektion vi skulle ha. Vi ritade upp våra tvär-
sektioner för hand, och sedan stack vi av dem med passare. Man mätte ju ytan på varje 
ritad tvärsektion och sedan med en förenklad Simpsons formel51 så fick man volymen. 
Och så småningom, när man hade gått igenom hela sitt vägprojekt, då hade man en 
massberäkning: jord- och bergschakt. Och förmodligen så stämde väl inte det så jäkla 
bra, utan man räknade med sidotag och sidotipp, för det var inte så dyrt på den tiden, för 
att göra om hela detta vinterarbete en gång till, det ville man inte, åtminstone inte där jag 
var. Men det var en ganska behaglig tid. Jag vet att andra tyckte att det inte var särskilt 
trevligt. Men så var det ända fram till slutet av 50-talet när Vägverkets första massberäk-
ningsprogram introducerades, flygfotografering infördes och väglinjer började tas fram 
med hjälp av spegelstereoskop.  
 Första kontakten med Bosse Hallmén var när han kom och berättade på vår vägför-
valtning om detta nya med databehandling. Då var vi några unga ingenjörer som blev in-
kallade till vägdirektören, för de äldre ville inte vara med. Och vi unga förstod väl inte 

                                                                                                                                            
lärobok i mätningsteknik, Carl-Olof Ternryd & Eliz Lundin, Mätningsteknik och fotogrammetri (Göteborg, 
1966), 168 s. 
48 Jan U. Storm, f. 1937, ingenjör. Storm var datacontroller vid Vägbyråns elektroniska räkneavdelning 
(VERA), Vägbyrån, VoV 1962, sektionschef vid VERA 1963–64, systemprogrammerare 1965–67, byrådi-
rektör 1968–75, 1:e vägingenjör 1976–84. Sedan 1984 har Storm egen företagsverksamhet inom utbildning 
och information. 
49 Gustaf F. Waldenström, Handbok för stakning av kurvor å järnvägar och landsvägar, 11:e utökade uppl. bearbe-
tad av N. H. Gudmunsson (Stockholm, 1956). Första upplagan utkom redan 1889 och hette Handbok för 
utstakning af kurvor å jernvägs- och landsvägslinier lämpad efter metersystemet. 
50 En 14:e, av Eliz Lundin omarbetad upplaga, gavs ut 1969.  
51 Simpsons formel, metod för att numeriskt beräkna den bestämda integralen av en funktion. 



 

 17 

heller särskilt mycket, trots att Bosse var så pedagogisk. Men det gjorde ändå att flera 
stycken från vår vägförvaltning blev så tända på det nya att vi sökte oss till centralförvalt-
ningen. Själv hamnade jag på VERA, Vägbyråns elektroniska räkneavdelning,52 och så 
småningom så blev jag ansvarig för produktion och kundkontakt, och det är därför jag 
pratar om massberäkning. Här hade man tagit fram en speciell avvägningsbok som rymde 
de tre olika typerna av data för att man skulle kunna göra en massberäkning. ”Data ett” 
var själva avvägningen, och ”data två” var ändringar till normalsektionen och det fanns 
ett 40-tal olika ändringar av skevningar, bergkilar och så vidare. Och ”data tre” var väg-
profilens brytpunkter och mellanliggande vertikalradie. Normalsektionen var ju redan 
stansad och färdigöversatt till en femkanalsremsa, så den hade man. Det var fyra olika 
remstyper man hade för att göra den här massberäkningen så småningom. Men det här 
var värden som levererades till oss på Vägverket, eller till Nordisk ADB, eller till Facit, 
som också hade samma tillgång till programmen. Och då förhandsgranskade vi alla in-
kommande avvägningsböcker för att försöka eliminera, så gott det gick, feltydbara kom-
matecken, det kanske hade kommit en blodfläck av något flygfä istället, för man ville eli-
minera alla fel så gott det gick. När det sedan hade stansats, så stansade man om det yt-
terligare en gång för att eliminera fel, eftersom det tog så lång tid att göra beräkningarna. 
När allt detta var klart, så tog man sina remsor och åkte till Facit, nu hade det blivit Facit 
EDB 3,53 på min tid. Och den första den låg på Karlavägen, och så småningom så låg den 
ute i Solna.54  
 Och en episod på Karlavägen, för det här var ju fint ställe. Operatörerna såg ut som 
läkare och fina människor. Så kommer det en gång in en gubbe med hjälm och stövlar 
och blåställ och röd flagg. Nu skulle det sprängas för tunnelbanan. Och då var det bara 
att stänga av alltihopa, vänta till ”faran över” var blåst, och så kunde man starta upp da-
tamaskinen igen.  
 När man väl hade fått ett helt resultat, för det kom ut på femkanalsremsa, inte pap-
persutskrift direkt, utan femkanalsremsa, så kom man tillbaks till arbetet och arbetsdagen 
för övriga var slut. Då skulle detta översättas på en förtryckt utskriftsblankett som tog 32 
tvärsektioner per sida, och en sida tog ungefär 15–20 minuter att skriva ut, och det här 
skulle göras efter den normala arbetstidens slut. Så det var kvälls- och nattjobb som vi 
turades om att göra.  
 Jag har en kostnadsuppgift från 1960 på den här stansutrustningen som jag tycker är 
ganska fantastisk.55 Man skrev på en IBM-skrivmaskin, en vanlig IBM-skrivmaskin, och 
man hade en stansutrustning med en viss form av elektronik kopplad till och den kostade 
25 000, 1960. Och priset för att stansa tio kilometer väg har jag också. Stanstiden var 25 
timmar á 15 kronor, det blir 375 kronor. Maskintiden var 480 kronor, men det tog inte 
hela timmen, utan det tog bara 35 minuter á 8 kronor i minuten att göra en sådan här 
milslång körning och utskriften ungefär 70 kronor. Det blev ungefär 700 kronor. Det 
kostade en första profilering. När man gjorde detta manuellt var man inte särskilt intres-
serad av att göra om profileringen, men nu visste man att på VERA hade man förtur, för 
”data ett” rörde man ju normalt inte, om det var nu rätt stansat från begynnelsen. Utan 
det var en ändring av profilen, och det tog ju inte så lång tid, och sedan var det ju bara 
körningen. Så det fick man för 400 kronor, och våra vägförvaltningar betalade väl över 
huvud taget inte. 
                                                 
52 VERA, Vägbyråns elektroniska räkneavdelning, sorterade som namnet antyder under VoV:s Vägbyrå. 
53 De sista exemplaren av BESK-kopiorna Facit EDB som tillverkades av Facit Electronics AB benämndes 
Facit EDB 3. Se även fotnot 27. 
54 Elektronikavdelningen vid AB Åtvidabergs Industrier hade ett kontor på Karlavägen 62 i Stockholm. 
Den ombildades till dotterbolaget Facit Electronics AB 1960 och flyttade samma år ut till Solna i norra 
Stockholm. 
55 ”Massberäkning av vägar med datamaskin”, Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, Vägbyrån, VERA, 
1/6 1960. Jan U. Storms arkiv. 
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 Men huvudresultatet var på den här tiden att man fick en massbalans, berg- och 
jordmassor samt tvärsektionsdata, och så småningom fick man också profilutsättning för 
byggande. Och 1962 så vet jag att vi i alla fall hade lyckats få igenom att tre fjärdedelar av 
den projekterade väglängden skulle beräknas med datamaskin. Väglinjeberäkningen som 
Bosse och Carl-Olof var inne på, de första rönen var ju att man fick ut de här punkterna i 
oscilloskopet. Och hur fasen det där gick till vet jag inte. Jag satte bara dit kameran, och 
det var en polaroidkamera i vårt fall, och så knäppte man de där bilderna. Men man fick 
en viss uppfattning om de estetiska möjligheterna i alla fall. Men redan 1958 så hade vi ett 
program för utsättning av cirkelbågar. I början av 1960 så kom det ett program för rak-
linjer, cirkelbågar och de manuellt svårberäknade klotoidelementen,56 vilket medförde 
mjukare och bättre väglinje. Kompletterat med ett polygontåg så fick man också alla ty-
per av polär utsättning, ortogonal utsättning och kordautsättning.57 Och sedan är vi ju 
nästan framme i 1965, då Vägverket inköpte en plåtskärmaskin ifrån vapenfabriken i 
Kongsberg.58 Man bytte ut skärinstrumentet mot ett tuschstift, och då kunde vi också rita 
väglinjer, trafikplatser och tvärsektioner automatiskt.  
 Under de här åren så ägnade vi rätt mycket tid åt utbildning och kundkontakter. På 
varje vägförvaltning försökte vi få in kontaktmän som tjänstgjorde på Vägverket. Vi åkte 
själva ut och försökte missionera, och våra stansflickor, eller damer, ägnade sig sommar-
tid åt att komma ut och få en viss förståelse för vad det var de såg i de här blodiga stans- 
eller avvägningsböckerna. Ja, och det var ganska god dokumentation av alla de här pro-
grammen i form av stora pärmar. Det var väl vad jag kommer ihåg.  
 
Carl-Olof Ternryd: Tack så mycket. Det var ju så att så småningom när vi hade räknat 
på BESK, Facit och Saab, så skulle vi skaffa en egen datamaskin, och det var ju tveksamt 
om vi kunde fylla en hel datamaskin, så då skaffade vi en tillsammans med SMHI. Det 
var D21.59 SMHI låg vid Fridhemsplan och dit vandrade vi över ängen där för att göra 
våra beräkningar.60 Men när vi skulle introducera datamaskinen, så var det så högtidligt 
att statsrådet, kommunikationsministern Skoglund,61 kom och klippte bandet för den här 
datamaskinen. Om man ser på vad den där datamaskinen hade för kapacitet, så är det 
som om man skulle be Ulrika Messing komma och inviga min handdator idag. Det är 
ungefär vad det handlar om. Sedan den där ritmaskinen som Janne talar om här, den hit-
tade vi hos Kockums i Malmö.62 Kockums använde den för att skära sina plåtar, och in-
nan man satte igång sådan här automatisk skärning av fartygsplåtar, så måste man ju veta 
vad maskinen tänkte skära för någonting, för sedan var det ju för sent, när den hade sku-
rit vad den skulle. Och då hade de skaffat den här ritapparaten till detta. Och så skulle vi, 

                                                 
56 Klotoid, en kurva med kontinuerligt växande radie. Klotoiden infördes som linjeföringselement under 
1950-talet och användes bl.a. som övergångskurva mellan raklinje och cirkulär kurva. Ternryd (1991), 62.  
57 En båglinje kunde sättas ut med olika geometriska metoder. Den s.k. kordametoden innebar att en båg-
linje sattes ut med ortogonala koordinater från en korda, dvs. en sträcka som förbinder två punkter på en 
kurva. I abskissa-ordinatametoden användes ortogonala koordinater, och i polära metoden användes polära 
koordinater. 
58 Eg. Kongsberg Våpenfabrikk A/S. 
59 D21, dator som konstruerades av Saabs elektronikavdelning. Chefskonstruktör var Viggo Wentzel och 
det första exemplaret stod klart 1962. Tord Jöran Hallberg, ed., Tema D21 (Linköping, 1994). 
60 SMHI, förkortning för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. SMHI hade lokaler vid      
Fridhemsgatan 9 på Kungsholmen i Stockholm, och var därmed på gångavstånd från VoV:s/Vägverkets 
centralförvaltning som låg vid Västerbroplan på Kungsholmen. SMHI utlokaliserades till Norrköping 1975. 
61 Gösta Skoglund, 1903–1988, socialdemokratisk politiker. Skoglund var kommunikationsminister 1957–
65 samt riksdagsman i andra kammaren 1941–70. Han var bl.a. ordförande för Vägplaneutredningen som 
resulterade i det viktiga statliga betänkandet Vägplan 1970, 2 vol. (Stockholm, 1969). 
62 Kockums Mekaniska Verkstad, sedan 1977 Kockums AB, industriföretag som under 1950- och 60-talen 
framförallt bedrev varvsverksamhet. 
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det var högtidligt, inviga den med, och Palme63 var kommunikationsminister, och någon 
hade gjort ett program som skulle rita Palmes ansikte när han kom. Så gick vi till den där 
ritmaskinen och allting fungerade i ritmaskinen utom ritstiftet. Det var lite pinsamt, så vi 
fick lugna oss lite grann, och så lyckades de få igång den medan vi var och tittade på an-
nat. Så Palme fick i alla fall sitt huvud avritat i vår första ritmaskin. Det var en liten pa-
rentes.  
 Nu ska vi återgå till programmet, och Kjell Byström kommer att berätta om ADB:s 
roll för vägplanering och om vägprojektering ur ett användarperspektiv. Hur man mottog 
och reagerade. Får jag bara säga, innan han sätter igång, så var det så att det här med att 
introducera både databehandling, fotogrammetri och mätningsteknik hade mycket av 
psykologi över sig. De var mycket konservativa ute, och jag minns en gång när jag var i 
Örebro och skulle berätta om det här när det var ganska nytt. Jag höll på en hel eftermid-
dag och berättade. Vi försökte entusiasmera dem, och jag tyckte att jag hade lyckats med 
det någorlunda, och så skulle det bli lite frågestund, om det var någonting som de inte 
hade fattat. Och det var inte någon som sade någonting, men så var det en gammal stak-
ningsledare som tyckte att någonting måste vi väl ändå kommentera, så sade han: ”Det 
har varit en fantastisk intressant eftermiddag här. Vi har lärt oss mycket, men jag frågar 
mig som jag alltid brukar”, sade han, ”vad fan ska det användas till?” Det var ju inspire-
rande. Då kommer Kjell med ett användarperspektiv. 
 
Kjell Byström:64 Ja, jag kan ju nämna att jag började jobba på VERA första januari 1958 
tillsammans med Bosse Hedström. Och vi båda fick hålla skutan flytande när Bosse,   
Göran och Carl-Olof var i USA, och det var lite snärjigt för då hade vi inte så många må-
naders erfarenhet. Och programmering för datamaskin var ju ingenting man fick lära sig 
på Teknis över huvud taget. Man visste inte ens att det fanns. Ja, jag jobbade med pro-
grammering och sådant till 1962, och från –63 så har jag jobbat med vägplanering vid 
Vägförvaltningen i Östersund, så jag har alltså bytt sida och blivit användare av det som 
vi producerade centralt.  
 Ja, först tänkte jag nämna något om de användare vid Kungliga Väg- och vattenbygg-
nadsstyrelsen som vände sig till oss på VERA med jobb som de var intresserade av. Från 
Vägbyrån kom en del förfrågningar, och bland annat så undrade man om inte vi kunde 
göra ett program för trafikundersökningar, sådan där nummerskrivning. Man omringade 
ett område man var intresserad av, hade mätpunkter i utkanten, och antecknade bilnum-
ren när de körde in, när de körde ut, de som fastnade där inne och så vidare. Sedan kun-
de man se hur trafiken hade gått genom området. Och det var ju som gjort för en data-
maskin, en matematikmaskin. Och det var ju intressant, och det klarade vi ju av. Jag tror 
det var Bosse som jobbade med det, och de var helt nöjda med resultatet gudskelov. Men 
även från andra delar av organisationen så kom man och undrade om inte vi kunde göra 
något. Personalsidan ville ha hjälp med statistisk behandling av olycksfall i arbetet som 
skulle behandlas på alla sätt och vis. Det var ett väldigt bra exempel på vad vi kunde göra. 
Förrådsbyrån,65 eller vad den hette, ville också ha hjälp med en statistisk behandling av 
deras alla tillgångar, allt från färjor till krossverk, kompressorer och små maskiner. Och 
de ville ha reda på hur mycket lastbilar hade använts, både i timmar och i kilometer, och 
vad det hade kostat, och det var väldigt mycket stansning. Alla användarlappar, alla faktu-

                                                 
63 Olof Palme, 1927–1986, socialdemokratisk politiker. Palme var konsultativt statsråd 1963–65, kommuni-
kationsminister 1965–67, utbildningsminister 1967–69, statsminister 1969–76 samt 1982–86. 
64 Kjell Byström, f. 1934, civ.ing. V, KTH 1961. Byström arbetade med programmering, administration och 
utveckling vid VERA, Vägbyrån, VoV, 1958–63. Han gick därefter över till Vägförvaltningen i Östersund 
och sysslade med fysisk och ekonomisk vägplanering 1963–68, kontorschef vid planeringskontoret 1968–
88, VD-stab 1988–91, t.f. vägdirektör 1991 samt vägombud för Vägverkets Region Mitt 1992–94. 
65 Eg. Förråds- och verkstadsbyrån. 
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ror på reparationer och sådant skulle stansas, och mycket av stansningen upphandlades 
utanför Vägverket, Nordisk ADB bland annat, även andra firmor. Körningen var väldigt 
spännande. Jag kommer ihåg när jag gjorde den, för den tog tre, fyra timmar av en natt 
på Matematikmaskinnämnden,66 innan allting var klart, inläsning av femkanals hålremsa, 
och sedan kom resultatet ut på hålremsa, och sedan var det in på VERA och skriva ut 
det. Men det funkade riktigt bra. Vad jag förstod så var alla inne på styrelsen, om man så 
säger, helt nöjda med resultatet av vårt jobb. Initiativet kom ju mer från dem än från oss.  
 När det gällde massberäkningar, utsättningsdata och så vidare, så var det ju väldigt 
viktigt med information och utbildning. Jag vet att Bosse och jag var ute på alla 24 väg-
förvaltningarna. Vi tog 12 var och hade ett tvådagarsbesök där vi informerade om vad 
det här gick ut på och så vidare. Och sedan hade vi utbildning. En man från varje vägför-
valtning var två veckor hos oss på VERA och fick jobba med ett projekt, och vi hjälpte 
till när de behövde hjälp och så vidare. Och det fungerade nog ganska bra.  
 Jag har nyligen haft kontakter med både projektörer och med byggare som jobbade 
med de här sakerna i början på 60-talet och förutom anställda vid Vägverket även konsul-
ter. Men av naturliga skäl, som ni förstår, så har jag bara kunnat kontakta de som var 
unga på den tiden. De som var gamla redan då är borta sedan länge. Om man tittar på 
massberäkningar, hur upplevde man det där då? Ja, man upplevde det ju som positivt att 
slippa sticka dessa tvärsektioner och det där dödande, tråkiga arbetet. Särskilt vintertid. 
Och uppe i Jämtland vet jag att det fanns flera tillfälligt anställda vintertid bara för att 
sitta och sticka tvärsektioner. När sedan chefen kom och ändrade profilen när man hade 
stuckit en gång var det bara att göra det även om man protesterade. Men det blev väl inte 
så många omprofileringar som man borde ha gjort. Med databehandlingen som hjälp så 
vart det ju betydligt fler omprofileringar och ett bättre slutresultat för vägen. Nackdelar? 
Ja, de jag har fått reda på var att när man stack tvärsektioner och verkligen detaljstudera-
de varenda tvärsektion, så gav det en väldigt god detaljkännedom om projektet ifråga, 
och det var viktigt när det gällde avvattning bland annat. Man såg hur terrängen lutade 
från eller mot vägkroppen och så vidare. Och de ritade tvärsektionerna underlättade ju. I 
början var det också väldigt svårt att få de här kilarna mot berg, där man hade en tjockare 
överbyggnad i vägkroppen än annars, rätt räknade. Tog ett tag innan programmet var bra 
för det där. En nackdel var ju också, särskilt i början när programmet introducerades, –
57, –58, att man kunde få vänta länge på resultatet från massberäkningen, själva stans-
ningen var en propp. Men det anställdes ju fler på Vägverket, och den lämnades även ut 
till Nordisk ADB och till andra som stansade. Sedan när avvägningsböckerna låg nere 
hos oss på VERA då kunde man inte göra mycket annat åt projektet, utan då fick man 
hålla på med något annat projekt istället, och det hände faktiskt någon gång att man ring-
de ner och bad att få tillbaka böckerna, för nu kunde man inte vänta längre. Men det var 
ju inte ofta. I början var man också tvungen att ange djupet ner till berg, vid varje punkt 
man hade avvägt på marken. Och det var ju sådant man fick interpolera, man borrade 
inte på alla ställen. Men det kom också bättre versioner av programmet som gjorde att 
det klarade av detta. Man behövde bara ange djupet där man verkligen hade borrat. En 
nackdel var också att felskrivningar i avvägningsboken inte upptäcktes lika tidigt som om 
man hade ritat fel på tvärsektionerna. Jag kommer ihåg ett vägprojekt där miljoner ku-
bikmeter fattades, och måste tas från en sidotipp. Men vi förstod att något var fel, det 
kunde inte vara så, så vi ringde till projektören uppe i Norrland någonstans, och då visade 

                                                 
66 Matematikmaskinnämnden (MMN) inrättades den 26 november 1948 med uppdraget att ”planlägga och 
leda arbetet med matematikmaskinutrustning för svenska behov och därvid undersöka och pröva förelig-
gande möjligheter, dels till inköp från utlandet, dels ock till tillverkning inom landet av dylik utrustning”. 
Konstruktionen av datorerna BARK och BESK skedde vid MMN. Myndigheten lades ned 1963, och dess 
funktioner tog delvis över av Statskontoret. Hans De Geer, På väg till datasamhället: Datatekniken i politiken 
1946–1963 (Stockholm, 1992), 24, 130. 
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det sig att han hade satt en brytpunkt på profilen 20 meter för högt. Och det är klart att 
sådant såg man inte förrän det var kört. Men jobbade man på gammalt sätt, då slapp man 
sådant, det fick vi nog höra. Men som sammanfattning kan jag säga att de jag har talat 
med var väldigt positivt inställda. Men en del av de allra äldsta var lite avogt inställda, och 
sade gärna åt den yngre medhjälparen, ”ta hand om det där du, det där är för besvärligt 
för mig”.  
 När det gällde fotogrammetrin, så fanns ju generalstabskartan bara i skala 1:100 000 
uppe i Jämtland. Och det var inte mycket som underlag för projektering, utan man fick ju 
gå ut, leta någon väglinje som verkade vettig, och sedan när man skulle göra plankartan 
för vägen fick man ju rita den för hand. Så det var mycket mätningar det. Man började 
sedan använda Balplex, som man alltså kunde ha flera flygfotografier i rad, så man hade 
dubbeltäckning och kunde se tredimensionell modell av naturen, och kunde då lägga in 
en provisorisk väglinje som underlag. Med denna som grund beställde man en flygfoto-
grafering från 2 000 meters höjd. Sedan fick man plankartor i skala 1:2 000 från A8:n, 
och då blev det ju ett fantastiskt hjälpmedel. Ja, det fanns ingen som var avog till det. 
Nackdelarna var ju att anslutningen av stompolygontåget krävde mycket arbete, både när 
det gällde tid och umbäranden. Geodimetern, det var en tung pryl det att bära. Och den 
kunde man ju bara mäta upp till 200 meter på i dagsljus, annars var längdmätningarna 
nattarbete. Och en jag pratade med berättade att han hade rott över, han skulle mäta över 
en sjö, två praktikanter på andra sidan, letat reda på mätpunkten, och de skulle ställa upp 
prismat på den. Så rodde han tillbaka till sin Geodimeter, ställde sig där och fick ingen 
kontakt, och de svarade inte i radion, som var en walkie-talkie, så det var att ta roddbåten 
och ro över. Och där hittade han de två, de låg och pratade på backen, och radion hade 
de stängt av och hängt upp i ett träd. Men det allra värsta var att prismat, det stod där det 
skulle stå, men de hade inte tagit av fodralet. Och det är klart, har man råkat ut för sådant 
så krävs det att man har några lyckade arbetsveckor innan man tycker att metoden är bra. 
Så där gick en hel natt. Han hade gudskelov redan upptäckt att batteriet som behövdes 
till Geodimetern höll på att ta slut. Så han behövde inte ro fram och tillbaks en gång till 
för att hämta dem för att batteriet var slut. Men då hade han nog lämnat dem ute över 
natten, tror jag. Ja, sedan när totalstationen kom, när man kunde göra både vinkelmät-
ningar och längdmätningar i en uppställning, då förenklades arbetet väldigt. Någonting 
som dock länge var tidskrävande var att i utkanten på de här flygbilderna som man hade, 
så skulle man avväga höjdstöd, och då fick man då utgå från stomtåget i mitten av bilden 
och avväga långa sträckor genom skogen. Det var väl lite besvärligt. Ja, och sedan med 
väglinjeberäkningar med utsättningsdata kom också att man kunde lägga ett polygontåg 
som hela tiden, både under projekteringen och under bygget, låg utanför det blivande 
vägområdet så att man kunde jobba var som helst längs väglinjen och sedan var det lätt 
att justera väglinjen också, när man hade polygontåget utanför vägbanan. Nackdelar? Ja, 
en rolig händelse, tycker jag, det var den första jämte jag träffade när jag kom upp till Ös-
tersund, och det var inte lätt att förstå vad han sade, och inte förstod jag var han kom 
ifrån, och inte visste jag vad det var för vägstakning. Men han klagade på den konstiga 
väglinjen som man hade stakat ut förbi hans bostad. Hur man kunde staka väg så där för-
stod han inte. Och jag visste ju inte ens var det var, men jag luskade ut att det enda som 
syntes i terrängen var polygontåget. Så det var det han hade sett och trott det var väglin-
jen. Så han hade rest in till stan i onödan. Men det är den enda nackdelen jag kunde 
komma på med att använda polygontåg. Och rent generellt så var de projektörer och 
byggare som jag har pratat med, som alltså var ganska unga kring 1960, klart positiva till 
förändringarna som databehandling och annat medförde. Och flera av dem sade just det 
jag sagt tidigare om äldre verkmästare och stakning: ”Sköt det här du, jag begriper inte.” 
Men det behövde egentligen inte betyda att de var negativa till det nya, men de hade väl 
lite överdriven respekt. Och vi ska väl inte göra oss löjliga över de som var gamla på den 
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tiden, för nu är de flesta av oss ganska gamla. Hur är det med oss idag? Hur ser vi på alla 
nyheter som påverkar oss? Är vi så positivt inställda? Ja, fundera över det. Tack för mig. 
 
Carl-Olof Ternryd: Tack så mycket. Det är ju så att vägarna består av vägar och broar, 
och en som jobbade med brosidan speciellt var Åke Bengtsson på Nordisk ADB. Han 
ska berätta lite grann om sina erfarenheter. Varsågod. 
 
Åke Bengtsson:67 Tack. Ja, jag är väl den enda här i panelen som aldrig har varit anställd 
på Vägverket. Jag började, som sagt, med databehandling av statiska konstruktioner ge-
nom att jag kom med i det här bolaget, Nordisk ADB, som har nämnts många gånger 
här. Och det var 1960 jag började där, men vi hade börjat jobba på kvällstid redan –58. 
Och det vi gjorde var att vi, med de maskinspråk som fanns då, programmerade de be-
räkningar som var mest förekommande, och för min del så blev det mest krossarmerade 
plattor, enkla ramar och sådant, och vi använde de beräkningsmetoder som då var kon-
ventionella, och som man också använde när man gjorde handberäkningar av sådana här 
problem. Från och med 1960 så började vi att köra krossarmerade plattor åt kunder, och 
det gick till på det sättet, och det gjorde det i många år framåt, att kunden helt enkelt 
beskrev sitt problem på en datablankett och skickade den till oss, och vi körde den, och 
så skickade vi så småningom tillbaka resultatet.  
 Jag har ett minne från den tiden som är lite roligt, det visade sig nämligen plötsligt att 
det blev fel i resultatet, och det händer ju ibland när man kör. Men det konstiga med det 
här problemet var att det blev fel ibland, och körde jag om samma beräkning en stund 
senare så blev det rätt, och vi kunde inte förstå det där till att börja med. Men vi körde på 
Facit EDB, och de hade sin maskin i Solna, och vi kom underfund med att det blev fel 
bara när vi körde klockan tre. För vi hade fasta maskintider vissa tider på dagen. Efter-
forskningen visade att SAS hade satt upp en radaranläggning vid Bromma flygplats, och 
den provkörde de klockan tre varje eftermiddag innan de tog den i drift. Och den här 
maskinen var inte skyddad för strålarna som radarn skickade ut, utan körde man klockan 
tre så kunde man få fel resultat helt enkelt. Så de var ju tvungna att skärma av med bly-
plattor och så. Men så gick det till med databehandlingen på den här tiden, att man kunde 
råka ut för sådana saker.  
 Nåväl, vi började alltså med konventionella beräkningsmetoder och skrev våra pro-
gram i maskinspråk. Men så småningom så lärde vi oss att det fanns andra språk. Vi bör-
jade skriva i ALGOL,68 som var ett programspråk som började tas i bruk på den tiden, 
och så småningom också FORTRAN,69 och när vi kom djupare in i det hela, så kom jag 
också underfund med att det fanns en pågående utveckling av nya beräkningsmetoder för 
statiska problem. Man hade börjat att formulera de här statiska problemen i matrismate-

                                                 
67 Åke Bengtsson, f. 1931, civ.ing. V, KTH 1956. Bengtsson arbetade med byggnadskonstruktioner för 
Sven Tyrén AB 1956–60. Därefter värvades han till Nordisk ADB AB av Hallmén och Waernér. Vid   
Nordisk ADB utvecklade han datorprogram för byggnadsbranschen samt genomförde beräkningar av kon-
struktioner på konsultbasis. Bengtsson var VD för Nordisk ADB 1971–79. Han utvecklade CAD-teknik 
för arkitekt- och ingenjörsverksamhet vid NordCad AB 1980–86, och han var ansvarig för teknisk utveck-
ling och kvalitetssäkring vid ELU-Konsult AB 1986–96. Bengtsson driver sedan 1997 egen konsultverk-
samhet, Ingenjörsfirma Åke Bengtsson AB. 
68 ALGOL, förkortning för Algorithmic Oriented Language, ett av de äldsta högnivåspråken. Det konstru-
erades under 1950-talets senare hälft av en kommitté av europeiska och amerikanska forskare, delvis som 
en reaktion på det under 1950-talet utvecklade FORTRAN, och slog igenom med en version från 1960, 
ALGOL 60. Se t.ex. ”ALGOL Session”, i History of Programming Languages, ed., Richard E. Wexelblat (New 
York, 1981), 75–172. 
69 FORTRAN, förkortning för Formula Translation, ett programspråk för teknisk-vetenskaplig databe-
handling som konstruerades av John Backus på IBM och började användas tidigt 1957 för IBM 704. 
FORTRAN räknas som det första högnivåspråket och det vann snabbt stor spridning. Paul E. Ceruzzi, A 
History of Modern Computing (Cambridge, Mass., 1998), 90f. 
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matik, och det visade sig att det hade man hållit på med mycket nere på Saab i Linköping. 
Där hade flera stycken skrivit artiklar om det här. Langefors,70 som så småningom blev 
professor på Tekniska högskolan, hade skrivit om det redan 1950.71 Och det gav mig in-
sikten att det fanns nog utvecklingar här i Sverige tidigare än den här omtalade USA-
resan. Det var andra som hade funderat på sådana här systematiserade metoder och kan-
ske framför allt inom flygindustrin. Och därifrån så lärde vi oss nya metoder, och jag 
kommer ihåg att jag var inblandad i att göra de första beräkningarna för Tingstadstunneln 
i Göteborg. Det var väl 1962, –64, eller något sådant, som den höll på att projekteras och 
byggas av Skånska Cementgjuteriet.72  
 Men det fanns också en annan utveckling av beräkningsmetoder framför allt i USA, 
och det var de omtalade finita elementmetoderna.73 Det var ju så på 60-talet att de som 
sysslade med beräkningsteknik på MIT och Berkeley eller på andra universitet i USA fick 
praktiskt taget obegränsat med pengar från det här rymdprogrammet. För det var ju un-
der 60-talet som man skulle hinna ifatt ryssarna och helst placera en man på månen innan 
decenniet var slut, och det lyckades man ju med också. Men det innebar en kraftig ut-
veckling av den här beräkningstekniken, och de första artiklarna som man skrev om finita 
elementmetoden kom –63, –64. Och då insåg jag att det här var ett sätt att kunna beskri-
va både sådana ramar och konstruktioner som vi var vana vid, men också mera kompli-
cerade som skal eller plattor, och rymdkonstruktioner av olika slag. Tillsammans med ett 
schweiziskt bolag så började vi utveckla ett programpaket som vi döpte till STRIP,74 och 
det höll vi på med under de sista fem åren på 60-talet. Vi blev färdiga med det här pro-
grammet ungefär –71. Och vi använde som sagt finita element och naturligtvis den här 
matrismetoden för att lösa den matematiska sidan av problemet. Och hela den här tiden 
från början på 60-talet och fram till 1980, så gick beräkningarna till på det sättet att man 
fyllde i blanketter och skickade till oss. Det var väldigt få företag, konsultföretag eller 
konstruktionsföretag, som hade egna anläggningar, utan det var ett antal specialistföretag, 
varav Nordisk ADB var ett, som utförde beräkningarna, och i många fall så skickade man 
till och med ritningar till oss, och vi gjorde också i ordning data och utförde beräkningar-
na.  
 Och man kan väl säga som så att under den här tiden så skedde det inte så stora or-
ganisatoriska förändringar i sättet att konstruera, eller i konstruktionsföretagen. Man fick 
naturligtvis ökade beräkningsmöjligheter, man kunde räkna mera komplicerade konstruk-
tioner som svängda broar, bågar och rymdfackverk betydligt enklare än man kunnat göra 
tidigare. Men i stort sett så tycker jag att man kan säga att arbetet gick till i konstruktions-
företaget som det hade gjort tidigare. Vi hade alltså genomlevt en tid då vi först kört på 
datorer som BESK och Facit EDB, och så kom stordatorerna, och vi åkte med våra be-
räkningar till ASEA flera gånger om dagen, med kortlådor och sådant, och ibland flög vi 
till Oslo eller Zürich och räknade där vi kunde få tag i tillräcklig maskinkapacitet till ett 
lågt pris.  

                                                 
70 Börje Langefors, f. 1915, civ.ing. teknisk fysik (F). Langefors var ingenjör vid NAF AB i Stockholm och 
Linköping 1944–49, vid Saab 1949–65, docent i byggnadsstatik vid Chalmers tekniska högskola 1963, pro-
fessor i informationsbehandling, särskilt den administrativa databehandlingens metodik, vid KTH 1967–80. 
Som ingenjör på Saab ledde han bl.a. arbetet med konstruktionen av SARA, en BESK-kopia vid Saab i 
Linköping som var i bruk vid årsskiftet 1957/58. 
71 Se t.ex. Börje Langefors, Structural Analysis of Swept-back Wings by Matrix-transformation, Saab technical no-
tes 3 (Linköping, 1951), 72 s.; idem, ”Analysis of Elastic Structures by Matrix Transformations with Special 
Regard to Semimonocoque Structures”, Journal of the Aeronautical Sciences 19 (1952), 451–458. 
72 AB Skånska Cementgjuteriet, byggföretag bildat 1887. Företaget bytte namn till Skanska AB 1984. 
73 Finita elementmetoden (FEM), numerisk metod för lösning av partiella differentialekvationer. FEM bör-
jade utvecklas under 1950-talet av ingenjörer som arbetade med hållfasthetsproblem inom flygindustrin. 
74 STRIP, förkortning för STRuctured Integrated Programs. Det schweiziska bolaget som Nordisk ADB 
samarbetade med hette Digital AG. E-post Åke Bengtsson, 21/11 2006. 
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 Men från och med 1980 började ingenjörerna få datorer på sina skrivbord, eller i var-
je fall i sin lokal, och så småningom var det ju så att de med hjälp av sådana här stationer 
också kunde rita. CAD-tekniken75 kom ju in i Sverige. 1981 kom de första CAD-
stationerna på ett antal olika företag, och det utvecklades hela tiden. Man kan säga att 
under utvecklingen fram till 1980 hände inte så mycket, men efter 1980 så har det skett 
stora administrativa förändringar i konstruktionsföretagen och deras sätt att arbeta. Idag 
så kan man ju rita en sak och sedan kan man göra själva beräkningsmodellen för det man 
vill räkna, direkt föra över det till ett dataprogram, och sedan kan man kanske automa-
tiskt få ut armering och sådant och rita in det. Så efter 1980 har det skett en kraftig för-
ändring i företagen.  
 Sedan kan man naturligtvis fråga sig om detta innebär att vi har blivit bättre på att 
konstruera än vi var tidigare, och det ställer jag mig kanske lite tveksam till. Det är säkert 
många som har blivit bättre, men jag menar också att det ligger en risk i teknikutveckling-
en, för i princip innebär det att idag så kan man praktiskt taget räkna vad som helst, och 
tyvärr kan man också räkna det man inte helt förstår. Och där finns en risk, och jag kan 
illustrera det med ett exempel från när jag hjälpte, det var någon gång på 70-talet, VBB 
att räkna på vattentornet i Riyadh i Saudiarabien. Vi gjorde den där beräkningen, och jag 
tror den tog ungefär fem minuter i datorn alltså. Och då kommenterade den ledande in-
genjören på VBB att det här problemet, den här differentialekvationen, kunde en ung 
ingenjör sitta och smygnjuta med i två månader. Och det kanske är så att det kan vara rätt 
bra att behöva sitta och smygnjuta i två månader för att lösa ett tekniskt problem. För då 
hinner man kanske tänka flera gånger, och man kanske kan fundera på alternativ. Sedan 
är det naturligtvis så att om man under de här två månaderna istället hade räknat tjugo 
olika alternativ, och använt datatekniken på det sättet, ”att nu kan vi göra det väldigt 
snabbt, men vi kan också prova väldigt många olika lösningar”. Och det är säkert många 
som gör på det sättet. Men när vi lever i en värld där man ska handla upp konstruktioner 
till lägsta pris, så är det frestande nära att man utnyttjar den här grejen utan att riktigt sät-
ta sig in i problemet. Och där tror jag vi har en del att lära oss rent organisatoriskt hur 
man ska utnyttja den moderna tekniken. 
 
Carl-Olof Ternryd: Tack så mycket för det. Då ska vi gå vidare i programmet, och då är 
det Roger Bydler som kommer att berätta om Vägdatabanken och om ADB:s roll för 
trafikräkningssystem. Varsågod, Roger. 
 
Roger Bydler:76 Ja, jag kom till Vägverket, eller Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen som 
det hette då, 1967, och den första uppgift jag fick var att ta hand om var ett antal lådor 
hålkort i ett rum där. Man hade gjort en stor beläggningsinventering som man skulle an-
vända för planering av underhållet på det statliga vägnätet. Då hade man redan tidigare 
haft en diskussion hur man skulle kunna lägesbestämma data, rätt mycket kopplat till tra-
fikräkningar som man hade genomfört under rätt lång tid inom Vägverket. Det var nog 
de enda hålkorten jag mötte under min tid i Vägverket. Jag har förstått att redan under 
den berömda USA-resan, så såg man för mycket hålkort när man åkte runt där, så då be-
stämde man sig för, när man kom hem, att hålkort skulle det inte vara, utan det blev hål-

                                                 
75 CAD, Computer-Aided Design, datorstödd konstruktion. CAD-tekniken som började utvecklas under 
1960-talet slog igenom på bred front under 1980-talet. 
76 Roger Bydler, f. 1942, civ.ing. V, KTH 1967. Bydler anställdes vid VoV/Vägverket 1967 och arbetade 
med utveckling av informationssystem fram till 1971. Han var därefter chef för enheten för utveckling av 
vägtekniska system 1971–77, ADB-chef 1977–82, chef för enheten för långsiktig vägplanering 1982–84. 
Bydler gick sedan över till Programator AB, där han bl.a. var VD för Programator Dalarna AB 1984–91. 
Han var ansvarig för CSC Index verksamhet i Norden 1991–93, och han var bl.a. globalt ansvarig för af-
färsområdet Travel & Transport vid Cap Gemini Ernst & Young AB 1993–2002. Sedan 2002 har Bydler 
egen konsultverksamhet, TeamKonsult. 
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remsa. Det var ganska unikt att man använde hålremsa inom databehandlingen, men nå-
gonting som jag tror var väldigt klokt. Så jag fick ta hand om största hålkortsmassan som 
jag sett i mitt liv.  
 I alla fall ledde det till att man bestämde sig för att man skulle bygga upp ett informa-
tionssystem, som man kallar det för idag, som man väldigt tidigt kom att kalla för Vägda-
tabank. Det här var ju faktiskt någonting helt nytt, att man skulle försöka att beskriva 
vägnätet i en dator. Och inte nog med det, man skulle koppla alla data eller alla egenska-
per som fanns på det statliga vägnätet, till ett så kallat referenssystem, alltså en beskriv-
ning av själva vägnätsstrukturen. Det fanns också andra krav. Man skulle till exempel 
kunna ta fram historiska data, och det var för att kunna göra analyser av framförallt tra-
fikolyckor. Anledningen var att det skedde för få trafikolyckor för att man skulle kunna 
titta på dem under ett år, och för att man ska kunna göra en analys så måste man ju be-
skriva trafikolyckorna i sin vägmiljö. Jag vet inte hur vi lyckades med alla de här grejerna, 
men det gjorde vi. Om vi börjar med referenssystemet så blev vi, jag och Staffan      
Norrman,77 skickade på en resa ut till Europa av Carl-Olof. Vi var i Tyskland, vi var i 
Frankrike, och vi var också i Holland. Och i Baden-Württemberg så hittade vi ett refe-
renssystem som sedan blev det som bildade grunden till det vi byggde upp inom Vägver-
ket. Ganska djärvt, tycker jag, att man från ledningens sida redan i början av 70-talet tog 
ett beslut att bygga någonting sådant, för det innebar att man fick skapa ett helt nytt kart-
verk, referenskartan, som det kallades för. Man fick alltså gå ut och samla in data på ett 
helt nytt sätt, relatera det till noderna, allting relaterades till noder och länkar. Men vi 
hade ett fantastiskt stöd från ledningen. Och det har jag tänkt på många gånger, av vilken 
anledning tog de det här beslutet och satsade på en sånt totalt nytt sätt att se på saker och 
ting? 
 
Carl-Olof Ternryd: Jag kan tala om för dig varför man vågade det. Det berodde på att 
man på den tiden hade professionell ledning och inte politisk ledning. 
 
Roger Bydler: Ja, det kan vi prata länge om. Okej, tillbaka till Vägdatabanken. Förutom 
en beskrivning av själva vägnätet, så fanns det också vägdata, det fanns korsningsdata, 
vilket var väldigt besvärligt, för det fanns också ett annat krav, och det var att man skulle 
kunna navigera i vägnätet. Man skulle alltså kunna åka från punkt A till B i den här da-
torbaserade vägnätsmodellen. Och det innebar ju att man också måste kunna åka genom 
trafikplatser, så vi fick jobba väldigt mycket med att hitta lösningar just när det gällde 
korsningsdata, men det löste vi också. Linjeföringsdata det utvecklades en speciell bil 
som kunde mäta linjeföringen. Brodata fanns med väldigt tidigt, vilket för övrigt också 
var en speciell historia, därför att de var hemliga på den här tiden. De fick man inte gå ut 
med. Men det visade sig när vi pratade med försvaret, att det var liksom någonting som 
var hemligt, men i verkligheten var det inte hemligt, så det blev avdramatiserat i samband 
med det här projektet, vilket är ganska intressant, för jag har senare jobbat på Banverket, 
och där är det fortfarande hemligt. Det här skedde redan på 70-talet. Och sedan fanns 
också trafikolycksdata med. Så småningom kom också beläggningsdata och trafikdata 
med i Vägdatabanken. Och när det gäller beläggningsdata, så kom det fram nya mätut-
rustningar där man mätte in just beläggningarnas kvalitet och sedan lagrade dessa data i 
Vägdatabanken. Men som sagt, det fanns väldigt speciella krav, just det här med historis-
ka data var en mycket besvärlig historia, alltså att kunna återskapa tidigare visioner. Ett 
väldigt genomtänkt beslut var det programmeringsspråk som man använde inom Väg-

                                                 
77 Staffan Norrman, f. 1939, civ.ing. V, KTH 1965. Han anställdes vid VoV 1965 och blev senare byrådi-
rektör vid Kontoret för teknisk utveckling vid Vägverkets sektion för fotogrammetri och databehandling. 
Norrman gick över till Statskontoret 1972 och arbetade därefter på Stockholm Energi med IT-säkerhet.   
E-post Mats Forsgren, 21/11 2006. 
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verket. Det var ju ALGOL-GENIUS,78 det bästa ur ALGOL och det bästa ur COBOL.79 
Och jag skulle nog säga att det var väldigt mycket tack vare det här programmeringssprå-
ket som man kunde klara kraven. För på den tiden fanns ju inte det här med GIS-
system,80 utan vi fick skräddarsy varenda stavelse i de här programmen. Men vi lyckades 
klara i stort sett alla kraven. Sedan fanns det ett annat krav naturligtvis, som kanske var 
det allra viktigaste, och det var ju att data måste ajourhållas. Tanken var ju att Vägdata-
banken skulle vara ett aktuellt register. Och det innebar att vägförvaltningarna hela tiden 
skulle föra in de förändringar som skedde ute på vägnätet. Och det var ju faktiskt väldigt 
svårt att över huvud taget finna motivation till att göra det, och det fick vi jobba otroligt 
mycket med. Där kommer vi också in på en annan sak som man inom Vägverket hade en 
väldigt styrka i, och det var kvaliteten på data och information. Trafikräkningssidan insåg 
väldigt tidigt att man kunde använda statistiska metoder för att så att säga ha en kontrol-
lerad kvalitet på de data man samlade in och lagrade. Och det utnyttjade vi också inom 
Vägdatabanken. Och när jag ser på utvecklingen från den här tiden, så ser jag att vi var 
otroligt tidigt ute. Just den här kunskapen och fokus på kvaliteten tror jag är väldigt vik-
tig. För det får ju inte glömmas att de data som ligger i en sådan här central databank an-
vänds för väldigt många olika tillämpningar, och de som utnyttjar dem utgår ju från att de 
är rätt, och det är de ju inte. Det finns ju alltid fel i data. Vi lyckades alltså bygga upp en 
Vägdatabank, och i mitten på 70-talet så fanns både referenssystem, referenskarta och 
själva systemet på plats och började utnyttjas. Och det var vid den här tiden någonting 
unikt i hela världen inom vägsidan. Vi var helt unika, och det gjorde att det här blev ett 
slagskepp för Vägverket, tror jag att man kan säga, i olika sammanhang. Det ledde till ett 
väldigt intensivt samarbete mellan de nordiska länderna i slutet på 70-talet. Jag själv var 
med i Danmark, där jag jobbade några månader för att hjälpa till att bygga upp en mot-
svarighet i Danmark som naturligtvis hette Vejdatabank. Men också internationellt deltog 
vi i väldigt mycket aktiviteter runt Vägdatabanken.  
 Det andra området, trafikräkningar, tänkte jag bara nämna som hastigast, men där är 
det faktiskt så att om inte databehandlingen hade kommit så tidigt som den nu hade 
gjort, så hade man inte kunnat utvecklat de trafikräkningssystem som Vägverket utveck-
lade. Redan i slutet på 60-talet så hade man alltså rikstäckande beskrivningar av trafikflö-
dena i Sverige, och just genom att utnyttja statistiska modeller som naturligtvis krävde 
databehandling, så kunde man minimera antalet räknepunkter. Det svenska vägnätet är 
väldigt stort, och det skulle vara väldigt dyrt att sprida ut de här mätpunkterna på ett sätt 
där man inte räknar fram hur trafikflödena är mellan mätpunkterna. Och man kunde då 

                                                 
78 ALGOL-GENIUS, ett derivat av programspråket ALGOL 60 med inslag av COBOL. Idégivare var 
Börje Langefors som utvecklade programvaran till Saabs dator D21. Han föreslog att ALGOL bl.a. kom-
pletterades med ett generellt in/utsystem (GENIUS) modellerat efter COBOL. Utifrån Ingemar         
Dahlstrands implementering av ALGOL 60 för Facit EDB utvecklade Langefors grupp därefter ALGOL-
GENIUS, och den första versionen presenterades 1964. ALGOL-GENIUS användes för Saabs datorer 
D21 och D22 samt UNIVAC 1100. Bengt Asker, ”ALGOL-GENIUS: An Early Success for High-level 
Languages”, i History of Nordic Computing: IFIP WG9.7 First Working Conference on the History of Nordic Compu-
ting (HiNC1), June 16–18, 2003, Trondheim, Norway, eds. Janis Bubenko, Jr, John Impagliazzo & Arne 
Sølvberg (New York, 2005), 251–260. 
79 COBOL, förkortning för Common Business Oriented Language, ett programspråk för lösning av admi-
nistrativa uppgifter med dator, t.ex. inom personaladministration, orderbehandling eller lagerbokföring. 
Det amerikanska försvarsdepartementet samlade i maj 1959 representanter för datortillverkare, användare 
och myndigheter i USA i syfte att skapa ett gemensamt affärsspråk. Sammankomsten är känd som 
CODASYL och resulterade i att en första version av COBOL kom 1960. Samma år deklarerade det ameri-
kanska försvarsdepartementet att det inte skulle införskaffa eller hyra datorer som inte kunde hantera språ-
ket. Som ett resultat blev COBOL ett av de första programspråken som kunde köras på olika maskiner 
med samma resultat. COBOL fick stor spridning och var vid 1960-talets slut och under 1970-talet ett av de 
mest använda programspråken. Ceruzzi (1998), 91f. 
80 GIS, förkortning för geografiskt informationssystem. 
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beskriva trafikflödena på hela det statliga vägnätet också, med en noggrannhetsangivelse, 
vilket var, och är, ganska unikt. 
 
Carl-Olof Ternryd: En av anledningarna till att vi var mycket intresserade av utveckling-
en av Vägdatabanken var att varje gång man skulle göra någon utredning om någonting 
på vägnätet så skickade man ut en patrull för att samla in data. Varje gång. Och det kos-
tade ju en väldig massa pengar, och då sade vi: ”Varför gör vi inte ett system där vi har 
grunddata, så vi bara kan gå och hämta dem, och som underlättar våra utredningar, våra 
undersökningar och så vidare?” Från början så tror jag att vi missbedömde svårigheterna, 
därför att det är lätt att plocka in en väldig massa data i en databank, men det är inte så 
himla lätt att få ut dem. Det är ungefär som en vanlig bank, kan man säga. Det är popu-
lärt att sätta in, men det är inte så lätt att få ut dem. Och den här utvecklingen som Roger 
beskriver här har varit väldigt viktig, men den har varit svår.  
 Då är det så att Mats Forsgren ska ge perspektiv på hur organisation och kompetens 
har påverkat ADB-utvecklingen, och han ska också ge en översikt över den administrati-
va databehandlingen. Jag sade inledningsvis att teknisk och administrativ databehandling 
hängde ihop, och nu ska Mats försöka att klara ut den frågan också. Varsågod, Mats. 
 
Mats Forsgren:81 Tack för det. Jag ska göra ett gott försök. Jag kom direkt ifrån Teknis, 
KTH, och hade icke läst någonting om databehandling. Hade ett något så när betyg i 
numerisk analys, och när jag var ute och sökte jobb, det var gott om jobb på den tiden, 
träffade jag Carl-Olof Ternryd. Han gav en vision på femton minuter om vad ADB var 
för något, och vad det skulle betyda i företagsvärlden. Inom sexton minuter hade jag 
sträckt fram näven och sagt att jag tar det här jobbet, trots att personalchefen bedyrade 
att jag inte skulle få lika mycket betalt som hos entreprenören jag erbjudits jobb hos. Jag 
började med att jobba med systemering på brokonstruktion och en del med vägprojekte-
ringssystem. –67 så blev jag chef för kontoret för teknisk utveckling, och –71 för den 
sektion som innehöll ADB-verksamheten, mätningsteknik, fotogrammetri, vägdatabank, 
trafikmätningar. Och –78 så valde jag den regionala verksamheten istället för högkvarte-
ret i Borlänge. 
 Först lite grann om administrativ databehandling. Den kom igång senare än den tek-
niska. Kjell har berättat att det gjordes några program för förrådsstatistik, det fanns löne-
statistik och olycksstatistik för olyckor på arbetsplatser i Vägverket. Men det var ju först 
när Dan82 trädde in i bilden, –64 var det, som man startade en mer kraftfull utveckling. 
Först var det så att man köpte ett bokföringssystem från Datasaab83 vars indata utgjordes 
av hålremsa. Enligt Dan så var det en katt bland hermelinerna, eller också tvärtom. Men 
det var ett av de mycket få system på bokföring som hade hålremsa som indata. Och det 
var nog ganska mycket jobb med att anpassa systemet från Datasaab till Vägverkets be-
hov. Och –65, då startades, vill jag påstå, en kraftfull egenutveckling av system inom 
ekonom-administration och administrativa system. En ambition var att utveckla ett sy-
stem för budgetering och kostnader som skulle ge underlag för budget, löner, kostnader 

                                                 
81 Mats Forsgren, f. 1937, civ.ing. V, KTH 1963. Forsgren utvecklade datasystem för brokonstruktioner 
och vägprojektering vid VoV/Vägverket 1964–67. Därefter var han chef för enheten för utveckling av 
vägtekniska datasystem 1967–71, chef för Fotogrammetri och databehandling 1971–77, vägdirektör och 
chef för Vägförvaltningen i Östergötlands län 1978–81, vägdirektör och chef för Vägförvaltningen i    
Älvsborgs län 1981–92 samt vägdirektör och chef för Region Sydöst 1992–2002. Vidare var Forsgren ordf. 
i NVF:s utskott för fotogrammetri och databehandling 1975–83 samt i NVF:s utskott för fordonsfrågor 
1993–96.  
82 Dan Eriksson, se fotnot 96. 
83 Datasaab, division inom Saab-Scaniakoncernen som formerades vid 1960-talets början med utgångs-
punkt i Saabs data- och elektronikdivision. Dess verksamhet låg inom datortillverkning och systemkon-
struktion.  
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och maskinuppföljning. Det var en komplex verksamhet som Väg- och vattenbyggnads-
styrelsen hade. Brukar ange att vi hade mer än 100 yrken som ett mått på den komplexi-
tet vi hade. Och sedan var det detta med att vägarbetaren hade tre olika avtal som de 
jobbade under, som icke underlättade de här systemen. Men då startade en mycket kraft-
full utveckling, och det kom att betyda väldigt mycket för styrning, uppföljning och Väg-
verkets verksamhet efterhand som man introducerade de här uppgifterna. Och –67 när 
Vägverket ändrade organisation, så fick även ADB-sidan en ny organisation med kontor 
för administrativ utveckling som Dan var chef för. Och jag blev chef för utveckling av 
tekniska system, och då fick Dan på ekonomisidan och administrativa en väldigt stark 
beställare kommer jag ihåg. Som jag tror betydde mycket för en effektiv utveckling av de 
systemen. Och det var ju naturligtvis en central utveckling. Den samorganisation som vi 
hade sedan starten –64, betydde också mycket. Vi kunde jobba tillsammans mellan tek-
niska och administrativa system, gav varandra draghjälp och kunde ”pusha på” varandra 
bland annat när det gällde kompetensfrågor. Kompetensen var viktig när vi rekryterade 
medarbetare. Det var bara några korta ord om administrativa sidan. 
 
Carl-Olof Ternryd: Du, ta med den där historien om femmorna i brevlådan. 
 
Mats Forsgren: Den kommer. Nej, jag kan ta den direkt eftersom du nämnde den. När 
Dan startade utveckling av budgeterings- och kostnadssystem, så var vägarbetarnas tid-
rapporter indata, och Dan presenterade en rapport på ett A3-ark som skulle räcka en 
månad för en vägarbetare att fylla i allt han gjorde. Rutorna var inte stora, och en av våra 
mer kända vägmästare, som satt i en referensgrupp, han tittade på denna blankett, och så 
sade han, ”en av mina vägarbetare skriver femmor som inte går ner i brevlådan ens, och 
han ska fylla i den här”, sade han. Men det var kanske ett mått på vad det stora steget att 
introducera detta med kostnadsuppföljning, uppföljning av tider, innebar.  
 Några reflektioner kring organisation av ADB och hur det kunde påverka. Carl-Olof 
har beskrivit starten i mitten på 50-talet med Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens stora 
ambition att utveckla vägnätet som blev en vägplan –57.84 Och det fanns alltså i ledning-
en starka ambitioner om att få hjälp av den där matematikmaskinen att effektivisera verk-
samheten. Man pratade om en eller två maskiner, men det var för att effektivisera verk-
samheten. Sedan tror jag samorganisation av mätningsteknik och utveckling av ADB-
system var väldigt betydelsefullt i början. För på något sätt så blev det så påtagliga resul-
tat som kunde visas upp ute i organisationen och användas. Det pekade på möjligheter 
och retade aptiten. Det tror jag var en väldigt viktig del och bidrog till trovärdighet i data-
satsningen. Och sedan åren efter när vi, från –67, inte bara hade samordning mellan tek-
niska och administrativa system, utan även mätningsteknik, fotogrammetri, vägdatabank, 
trafikmätningar, användes verksamheten som en plog ute i organisationen, och där kunde 
man påvisa nyttan med databehandling. Tror också att det var viktigt att vi var placerade 
på tekniska avdelningen, där vi satt på Vägverkets kompetenser för metod, systemutveck-
ling inom området. Vi jobbade ju med en central utveckling och det var stora synergief-
fekter tack vare det. Och naturligtvis också att ADB uppmärksammades av Vägverkets 
ledning. Det var knappast något studiebesök, nationellt eller internationellt, utan att de 
fördes ner till ADB-verksamheten. In i Balplex, hos Bengt,85 och visa fotogrammetri, och 
så in i datorn och så ritmaskinen, och så var man frälst. Men det var en mycket fin för-

                                                 
84 Hösten 1954 inrättade VoV en delegation för översiktlig vägplanering med uppgift var att utarbeta en 
övergripande plan för utveckling av det svenska vägnätet. Delegationens arbete resulterade i Vägplan 57, 
vilket gavs ut som det statliga betänkandet Vägplan för Sverige, 2 vol. (Stockholm, 1958). Riksdagen antog 
1959 Vägplan 57 som principplan för utbyggnaden av vägnätet. Pär Blomkvist, Den goda vägens vänner: Väg- 
och billobbyn och framväxten av det svenska bilsamhället 1914–1959 (Eslöv, 2001). 
85 Bengt Adolfsson, se även fotnot 39. 
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säljningsverksamhet som bedrevs. Jag tror att det har varit viktigt hur organisationen på-
verkat det här, hur man drivit det inom Vägverket.  
 Några reflektioner om kunskap. Hur ser jag att den påverkat utveckling av ADB-stöd? 
Under 50- och 60-talen så fanns ju de personer, de organisationer i Sverige som hade ut-
vecklat BESK, Facit och sedan Saab D21 och D22.86 De hjärnorna fanns i Sverige, de var 
kända. Man kunde ringa till dem, man kunde prata med dem. Och jag är övertygad om 
att det betydde väldigt mycket för den kompetens som vi byggde upp om datorerna, de-
ras möjligheter, basprogramvara, och man kunde få svar på frågor direkt. Och man kun-
de också ge råd och tips från användarsidan.  
 En annan bild är att vid ett möte när man diskuterade framtiden, jag tror att det var –
61 eller –62, så sade denne Bosse Hallmén, med matematikmaskinen i ryggen, ”i framti-
den så kommer den här datorn att rymmas i en portfölj”. Det är visionärt tänkande. När 
vi rekryterade resurser till ADB-sidan så var kompetensfrågan viktig. Att försöka kombi-
nera högskoleutbildning med medarbetare som hade erfarenhet från verksamheten. Att 
mixa detta så att vi som jobbade med systemutveckling också visste vad det handlade om. 
Vi var synnerligen väl medverkande i verksamhetsutveckling, när vi jobbade med system-
utveckling. Det blev en sorts dynamik mellan de som jobbade på ADB-sidan och de som 
jobbade med utveckling av verksamheterna. Man drog nytta av varandra. Och även det 
att vi som jobbade på ADB-sidan försökte att lyfta tankarna istället för att utveckla verk-
samheten steg för steg, vi ville ju att de system vi utvecklade skulle hålla i några år åtmin-
stone. Viktigt var också att vi värvade personer ute i den regionala organisationen på väg-
förvaltningar och byggnadsdistrikt som våra kontaktpersoner. Många var eldsjälar som 
Ingvar87 och betydde väldigt mycket för att systemen skulle landa rätt, och de var goda 
marknadsförare sedan när man skulle introducera systemen och få dem använda. De var 
en utomordentlig positiv och viktig del. Ett annat viktigt bidrag var ju det som Roger var 
inne på, Nordiska vägtekniska förbundet, där vi hade ett utskott som innehöll tekniska 
ADB-system, vägdatabank inklusive mätningsteknik och fotogrammetri.  
 
Carl-Olof Ternryd: Utskott nummer tjugotre var det, till att börja med. 
 
Mats Forsgren: Ja, tjugotre. Och där hade vi två möten per år, och sedan hade vi alltid 
projekt på gång där vi drev gemensam utveckling, till och med systemutveckling, och det 
var ett fascinerande samspel där vi bytte kunskap och erfarenhet, och gav en icke liten del 
av engagemang och entusiasm. Och jag påstår att det betydde väldigt mycket när vi på 
det sättet bytte kunskap och erfarenhet mellan de nordiska länderna. Det arbete som vi 
gjorde inom NVF är mycket väl dokumenterat. Man drunknar nästan i rapporterna som 
vi gjorde.  
 Kan väl också avslutningsvis nämna att, om det var –75, så gjorde ju Riksrevisions-
verket revisioner av statliga myndigheters ADB-verksamhet. Generaldirektören Olhede88 
ringde mig och talade om att nu är det Vägverkets tur, det gick en kvart, och så ringde 
revisionsdirektören och ville till måndagen ha fram de tre senaste årens dokument om 
budget, uppföljning, projekt, upphandlingar, och de hade sex manmånader planerat. Det 

                                                 
86 D22, en efterföljare till D21 som presenterades 1966. Tord Jöran Hallberg, ed., Tema D21 (Linköping, 
1994). 
87 Ingvar Gustafsson, se fotnot 100. 
88 Sven-Göran Olhede, 1919–1978, meteorolog och generaldirektör. Olhede tog meteorologexamen 1945 
och var bl.a. chefsmeteorolog vid SAS 1951, chef för flygavdelningens säkerhetstjänstsektion 1957, direktör 
för driftsplaner- och driftskontrollavdelningen där 1962. Han blev kansliråd vid försvarsdepartementet 
1965, statssekreterare där 1967 (t.f. 1966) och expert vid industridepartementet 1969–71. Olhede utsågs till 
generaldirektör och chef för Statens vägverk 1971 fram till sin död 1978. Vidare var Olhede riksdagsman i 
andra kammaren (s) 1970–71. 
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blev en positiv läsning, tyckte vi i alla fall, när rapporten kom.89 Vägverket fick väldigt bra 
betyg. Så, tack. 
 
Carl-Olof Ternryd: Tack så mycket. Då har vi gått igenom de erfarenheter som vi hade 
tänkt oss i det här vittnesseminariet. Det är klart att vi har skrutit lite här och där, men 
det tycker vi att vi har rätt att göra därför att vi har lyckats med det här, både i Sverige 
och i Norden, och inte minst internationellt, genom den kontaktyta som vi byggde upp. 
Vi hade, som någon sade här i panelen, väldigt mycket folk som kom till Vägverket för 
att titta på vad vi höll på med. En del kom till Vägverket av andra skäl än ADB-skäl och 
så vidare, men de hamnade alltid hos oss. Det såg generaldirektörerna till, och det är klart 
att vi var väl lite orsak till detta också. En del saker som vi inte har berört här är bland 
annat bildtolkningen, som ju hör samman med fotogrammetrin, användningen av flygbil-
der för att analysera jordarter, den geotekniska grunden, så att man inte byggde vägen i 
de, ofta så ville man ju gärna hänvisa vägarna till de områden som man inte kunde an-
vända för annat, ur geoteknisk synpunkt sämsta områdena, men där kunde man med 
hjälp av bildtolkning få åtminstone en grov uppfattning om var möjligheterna fanns. Vi 
byggde upp en verksamhet tillsammans med Statens geotekniska institut,90 och där kom 
Gunnar91 in på detta när du var uppe i Östersund bland annat. Sedan var det så att vi 
hade ju rätt så mycket kontakter med utvecklingen av längdmätningsinstrument som be-
tydde mycket för vår mätningstekniska verksamhet. Lars Alm92 och Kalle Ramström kom 
in färska ifrån skolan. Hårfärgen var lite annorlunda då, Lars, än vad den är idag. Och 
med entusiasm grep de an detta, och så småningom så försvann de ut igen, men då till 
företag som utvecklade Geodimetern bland annat, och som vi skulle ha nytta av även i 
fortsättningen. När man ska försöka sammanfatta diskussionen vi har haft här, så har vi 
försökt att så gott vi har kunnat presentera de saker och ting som skedde i samband med 
introduktionen av databehandling, fotogrammetri, mätningsteknik, bildtolkning och så 
vidare. Och det kan inte nog understrykas hur viktigt det var för oss att ha den här regio-
nala förankringen, för det var regionalt man skulle använda det. Man behövde inte ställa 
en sådan fråga som den där stakningsledaren gjorde till mig: ”Vad fan ska det användas 
till?” Man hjälpte till att introducera, och de som var ute här var ju väldigt viktiga för oss. 
Och det gick att göra det här eftersom man hade en central ledning. När man sedan bör-
jade regionalisera, och man delade ut det på olika regioner, och samtidigt så sade man till 
dem att utveckla, ”men se till att ni har svarta siffror”, då är det klart att de svarta siffror-
na var viktigare än utvecklingen, och så blev det som det blev.  
 Efter fikat här nu, vi håller tiderna som ni ser, någorlunda, så tänkte vi att ha en all-
män diskussion och synpunkter från auditoriet också, synpunkter på det som vi har sagt, 
och på det som vi inte har sagt. Ska vi då göra så att vi tackar Roger och Mats för att de 
har hållit förberedelserna för det här vittnesseminariet. Jag kan ju inte påstå att det har 
varit någon svår uppgift, för entusiasmen från de som har deltagit, den kan man inte ifrå-
gasätta. Men det gäller alltså att hålla ihop det hela, och det har ni heder av bägge två och 
tack så mycket för det. Och sedan har också Vägverket ställt upp med lite sponsring här, 
så att vi kan genomföra det här projektet. Då gör vi så att vi får fika någonstans. Tack så 
mycket, så länge. 

                                                 
89 ”Granskning av delar av Statens Vägverks ADB-verksamhet”, 14/4 1976, dnr 1975-922, Riksrevisions-
verket. 
90 Statens geotekniska institut (SGI) inrättades 1944 med direktiven att bedriva forskning, information och 
konsultation inom geoteknikområdet. SGI utlokaliserades från Stockholm till Linköping 1975. 
91 Gunnar Hallert, f. 1943, civ.ing. V, Lunds tekniska högskola (LTH) 1969. Hallert arbetade vid VoV:s 
Vägförvaltning i Östersund 1969–71, och flyttade sedan över till centralförvaltningen i Stockholm där han 
bl.a. sysslade med geoteknik. Han gick 1979 över till SJ/Banverket. Därefter har Hallert bl.a. varit VD för 
Citypendeln Sverige AB. 
92 Lars Alm, se fotnot 109. 
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---Paus--- 

 
Carl-Olof Ternryd: Och då tänkte jag att vi skulle ha allmän diskussion, men innan jag 
släpper ordet fritt så vill jag höra med panelen här om det är något tillägg ni vill göra av 
något slag, så finns det möjligheter till det nu. Vi har en styv timma på oss att föra lite 
diskussioner här. Är det någon som tycker att man borde komma med något mellan? Bo. 
 
Bo Hallmén: Jag började förut, så jag kan väl börja nu med. Vi pratade under kaffet om 
att den utvecklingen inom vår sida inte är lika stark nu som den var när vi höll på under 
50-och 60-talen. Det fanns ett olycksaligt datum, 1980, när Vägverket försvann till     
Borlänge, och den starka gruppen som fanns på Vägverket inte längre fanns samlad.93 
 
Carl-Olof Ternryd: Jaha, Roger. 
 
Roger Bydler: Ja, jag kan göra en liten reflektion till det Mats var inne på, det här med 
kompetensfrågorna. Som Mats pekade på satsade vi ju väldigt mycket inom Vägverket på 
att ha en välutbildad och erfaren personal, och det var också så att när vi utvecklade sy-
stem, så satt vi mitt bland, så att säga, beställarsidan, och inte endast när själva systemet 
skulle utvecklas, utan redan i idéstadiet så fanns vi med. Och ibland blev det aldrig något 
system, men vi fanns med där och deltog i diskussionerna. Och det där tror jag ibland att 
man har missat. Nu har det blivit så att vi använder metoder och modeller på ett sådant 
sätt så att IT-folket, som det heter idag, kommer in väldigt sent i utvecklingsskedet. Un-
der den här tiden som vi har pratat om nu, då fanns vi med och vi var en del i diskussio-
nen om vilka lösningar man skulle göra. Och på det viset så förstod man vilka behov det 
fanns av förändringar i själva verksamheten och kanske också organisationen i samman-
hanget. 
 
Carl-Olof Ternryd: Mats. 
 
Mats Forsgren: Vi kopplar på där. Åke tog upp riskerna med när man utvecklar sådana 
system som för brokonstruktion som är utomordentligt komplexa system och svåra att 
genomskåda. Vi hade under 60- och 70-talen väldigt mycket diskussioner när vi utveckla-
de system, i vilken mån de kunde vara kunskapshöjande. Systemet för vägprojekteringen 
var ett mycket bra exempel. Det vart ett analysverktyg där man kunde testa väglinjen, 
flytta en halvmeter i sidled, höja profilen några decimeter. Det innebar att man höjde 
kunskapen, insikten, om hur det fungerade. Och vi pratade väldigt mycket om detta i 
samband med utveckling av system för brokonstruktioner. Om det var så att Vägverket 
skulle ställa krav på att när man använde finita elementmetoden och de tunga systemen, 
där man visste vad man stoppade in, men inte visste vad som hände i systemet. Frågan 
var om det skulle finnas minst två system som man kunde parallellköra och på det sättet 
testa resultatet. Men en viktig grej var just att ADB-systemen skulle vara kunskapshöjan-
de, inte kunskapsdödande.  
 
Carl-Olof Ternryd: Åke. 
 
Åke Bengtsson: Ja, jag upplever möjligen att det inte är samma höga nivå på den teknis-
ka kompetensen på Vägverket idag som då på 60-talet. Och jag tror att en förutsättning 
för att utveckla bra IT-system är att det finns en teknisk bakgrund och ett tekniskt kun-
                                                 
93 Hallmén syftar på den utlokalisering av Vägverkets centralförvaltning från Stockholm till Borlänge som 
ägde rum 1978–79. 
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nande. Jag tror inte det gör någonting om man lämnar ut ett sådant här jobb till konsul-
ter, men det måste finnas tillräcklig teknisk kompetens, både på geoteknik, byggande och 
sådana saker inom Vägverket, och där tror jag det är sämre idag än det var en gång i ti-
den. 
 
Kjell Byström: Kan det bero på att det här med databehandlingen har inneburit sådana 
revolutioner att det är viktigare att trycka på knappen än att kunna förstå vad som händer 
när man trycker på knappen?  
 
Carl-Olof Ternryd: Ja, det borde inte vara så, men det är risk för att det är så. 
 
Kjell Byström: Ja, jag tror att det är risk att det är så. 
 
Carl-Olof Ternryd: Det kan ju försämra utbildningen, och det är ju så att ungdomarna 
från skolan idag har ju med sig datorn till Teknis och är vana vid att göra beräkningar och 
så vidare, men har kanske mindre begrepp om vad som händer inne i själva processen. 
Ett exempel på att man inte riktigt vet vad som händer är väl vad som hände med broar-
na på Tvärbanan,94 där man ju tydligen gjort en del beräkningar och så vidare, och inte 
riktigt fick klart för sig vad det handlade om för någonting förrän det ramlade ihop. Det 
är lite farligt när det blir på det sättet. 
 
Bengt Adolfsson: Mycket av den här informationen som man behöver behandla i väg-
projekteringen är ju grundläggande geografisk information i tre dimensioner, och där har 
vi ju jobbat med Balplex och vi hade våra A8:or. Allt detta är numera komprimerat i digi-
tala arbetsstationer. Trycker du på en knapp händer det alla möjliga saker, blocktriangule-
ring, terrängmodeller, rubbet kommer fram. Men där kräver man ju definitivt någon som 
övervakar all denna verksamhet och kan göra en kvalitetsgranskning. 
 
Carl-Olof Ternryd: Gunnar Hallerts far, alltså Bertil Hallert,95 som var min lärofader på 
Teknis och även Bengts lärofader på Teknis, han hävdade alltid att man skulle sätta kvali-
teten i högsätet, och han var några år före sin tid, därför att tekniken som han lärde ut 
krävde så väldigt mycket beräkningar. Sitta och räkna med en sådan där snurra, ni vet, 
Facitsnurra, det tog ju evigheter att göra det, och det var ingen som hade tid eller ork att 
göra det. Hade han kommit med sina teorier och teknik idag, så hade det blivit ett helt 
annat genomslag än vad det blev då.  
 
Roger Bydler: Jag tänkte ta upp en annan sida av det här med kompetens, och det var 
att man inom Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen väldigt tidigt spred databehandlingen ute 
i organisationen, och det byggdes upp en väldigt stark kompetens regionalt och lokalt i 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Det här ledde till att det kom teknikpropåer utifrån 
organisationen. Handdatorer kom till exempel väldigt tidigt. Det kom utifrån organisa-
tionen. Det kom inte från oss centralt som satt och utvecklade, utan det var de ute, som 
använde det här praktiskt, som insåg att det här var någonting, som man kunde använda. 
Och sedan byggdes det här in i de system som vi utvecklade. Och det tror jag var en väl-
digt viktig faktor till att utvecklingen gick så snabbt under 60- och 70-talen.  
 
Carl-Olof Ternryd: Det var någon i panelen som berättade att vi ordnade så att de som 
satt inne centralt och jobbade fick komma ut. Var det Jan som pratade om det? Och jag 

                                                 
94 Tvärbanan, en spårvägslinje i Stockholm sedan 2000. Sprickor upptäcktes i två av dess broar, Gröndals- 
och Alviksbron, under 2000 och 2001. 
95 Bertil Hallert, se fotnot 4. 
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tyckte att det var väldigt viktigt att de som jobbade inne i centralförvaltningen med A8 
och med alla andra instrument kom ut ett tag på sommaren och fick se vad det här var 
för någonting och hur det skulle användas och utnyttjas, och det gav dem dels inspiration 
för verksamheten och dels synpunkter på, ”det här kan vi kanske göra lite bättre”. Det 
tror jag är väldigt viktigt i sådana sammanhang. Ska vi höra då lite grann ifrån auditoriet? 
Om jag frågar Dan, känner du igen den beskrivning som Mats gjorde här om den admi-
nistrativa databehandlingen?  
 
Dan Eriksson:96 Ja, det gör jag definitivt. Jag tror det var en oerhört stor fördel att den 
administrativa databehandlingen sorterade under tekniska avdelningen. Vi fick ju en 
enorm draghjälp både när det gällde hårdvaran och när det gällde mjukvaran. ALGOL-
GENIUS var ju kanske inte det lättaste språket när man ska programmera administrativa 
rutiner, för att inte tala om hålremsor som ju var ett kapitel för sig. Vi blev betraktade 
som lite udda av kollegor från andra myndigheter och andra företag, när vi berättade att 
vi tillhörde tekniska avdelningen, men också att vi jobbade med hålremsor. De flesta 
hade ju IBM och hålkort stansade i pannan på den tiden. Så det var helt klart en stor för-
del.  
 En annan stor fördel var ju att framgångarna på den tekniska sidan smittade av sig på 
den administrativa. Om man snackar i klartext så är det ju helt klart att den administrativa 
sidan var lite mer formell och lite mer byråkratisk än den tekniska delen. Men helt plöts-
ligt så hade vi administratörer som vågade satsa på utveckling. Vi har ju en del nyckelper-
soner som betytt oerhört mycket för de administrativa rutinerna, till exempel Gösta  
Engelbo97 på budget- och kostnadsredovisningssidan och Peter Stare98 på lönesidan. Vi 
hade nog fem, sex olika avtal plus ackordssystem som inte gick av för hackor. De första 
analyserna visade att det var omöjligt att utveckla ett enhetligt lönesystem som skulle 
uppfylla de krav som de olika regionerna ställde. Där gjorde Peter Stare en enorm insats 
för att standardisera.99 Hela den utvecklingen kom verkligen igång, och vi hade mycket 
bra draghjälp från den tekniska sidan. Jag tycker det är viktigt att notera att Vägverket på 
något sätt lyckades att rekrytera väldigt kompetent personal samtidigt som man fick med 
sig den befintliga personalen i organisationen, och det har jag nog inte upplevt så starkt 
på något annat håll faktiskt. Jag tror att inriktningen att användarna ska vara med i ett 
tidigt skede är A och O. Och att man vågar plocka in unga, hungriga välutbildade perso-
ner som jobbar skjortan av sig bara för att vara med.  
 
Carl-Olof Ternryd: Då ska vi se, Ingvar, skulle du kunna vittna lite grann om din erfa-
renhet? Ingvar Gustafsson som har jobbat på Vägförvaltningen i Härnösand och som 
också var ansvarig för det instrument som vi satte dit på fotogrammetrisidan. Kan du 
berätta lite? 
 

                                                 
96 Dan Eriksson, f. 1938, fil.mag. Han anställdes vid VoV/Vägverket 1964 och blev tre år senare chef för 
Kontoret för administrativ utveckling som sorterade under Sektionen för fotogrammetri och databehand-
ling, en ställning han innehade till 1977, då han tillträdde som chef för Organisationsutveckling. Eriksson 
var länsråd vid Länsstyrelsen i Stockholms län 1982–83 och produktionschef vid Postgiro Bank AB 1984–
98. 
97 Gösta Engelbo, f. 1930, avdelningsdirektör för Kostnads- och budgetkontoret vid Vägverkets ekonomi-
avdelning. 
98 Peter Stare, f. 1936, avdelningsdirektör för Förhandlingskontoret vid Vägverkets administrativa avdel-
ning. 
99 Peter Stare lyckades få med sig facket på en omfattande standardisering av avtalen samt en omfattande 
utbildning av personalen. Han skapade därigenom förutsättningar för en enhetlig tillämpning och därmed 
också en automatisering av ackords- och löneberäkningssystemen. E-post Dan Eriksson, 7/10 2006. 
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Ingvar Gustafsson:100 Ja, jag är en sådan här kontaktperson som har omnämnts av flera 
av föredragshållarna, och jag kan väl säga så här att mycket att det gått bra för oss ute 
regionalt är att vi har fått delta i olika arbetsgrupper och nätverk och hela tiden varit med 
och styrt och sagt till: ”Nej, så här jobbar vi inte ute regionalt, utan vi behöver det och 
det.” Så en av framgångsfaktorerna är att vi har fått vara med och ha synpunkter.  
 En liten komplettering till Janne. Jag har ett minne från Jannes tid då han var på Facit 
med portföljen i sin Folkvagn 1200. Det var ju så att gjorde man ett fel i en väglinjebe-
räkning, då fick man vänta en vecka igen innan man fick resultatet på nytt. Det var ett 
problem. En sak som jag vill säga var att vi faktiskt fick möjlighet regionalt att jobba mot 
länsstyrelsens datorer. Det var ett ganska stort steg för oss ute regionalt. Vi fick lämna 
våra remsor hos länsstyrelsen och hämta resultatet på morgonen. Det var ett mycket stort 
lyft, för då kunde vi få vår väglinjeräkning över natten. Mycket viktigt steg för oss regi-
onalt. Sedan har ju vi fått vara med hela tiden i utvecklingen, till exempel vet jag att vi 
redan i början av 70-talet hade idéer om att vi skulle jobba med terrängmodeller. Vi var 
en arbetsgrupp som fick en föredragning om hur det skulle gå till. Men i början av 70-
talet hade vi inte beräkningskapacitet för att klara av det. Men det där satt kvar hela tiden, 
och då vi började komma till slutet av 70-talet, hade vi genom Bosses företag101 möjlighet 
att göra riktiga modeller. Linjestakning och tvärsektioner var en ganska enkel metod. 
Ibland flyttade vi linjen, men då införde man egentligen ett fel. Hade man små radier och 
stora förflyttningar hanterade man ju inte det på rätt sätt. Hade man en riktig modell, då 
kunde man jobba helt matematiskt rätt. Ja, det är min bild fram till 1980 ungefär.  
 
Carl-Olof Ternryd: Tack så mycket. Och sedan har vi Kya som jobbade ganska mycket, 
bland annat på vägen Kiruna–Narvik. 
 
Karl-Yngve Adolfsson (Kya):102 Ja, stämmer. Jag är väl ålderman i gänget, så jag kan 
kosta på mig att vara lite nostalgisk. Och jag bekräftar Jannes bild av svårigheterna som vi 
hade innan IT kom in i tillvaron. Jag kommer ihåg när vi skulle bygga ut vägen Alingsås–
Göteborg till fyrfältig väg. Då hade vi generalstabskartan och drog upp linjerna. Sedan 
skickade vi ut folk på varje vinkelspets som vi hade ritat upp, från första vinkelspetsen så 
stod man och tittade efter raketen som man sände upp från nästa presumtiva vinkelspets. 
Så gick det till.  
 Sedan kan man väl säga att det var väl inte så där alldeles perfekt i början med mass-
beräkningar. Jag kommer ihåg ett vägföretag i Dalsland där vi i vanlig ordning längdmätte 
från den punkten där vi hade stakat färdigt och upp till slutändan, och sedan började vi 
där uppe och sektionera. Men se det gick inte, det kunde inte datamaskinen ta. Vi fick 
sitta på nätterna och skriva om alltihop i rätt ordning. Jag minns också en liten projekte-
ring vi gjorde på riksväg 45 i Göta Älvdal, och efter en tid så åkte jag ner och skulle titta 
hur utsättningen hade gått till, och jag träffade då arbetsledaren där, och jag tyckte det såg 
lite konstigt ut. Så jag frågade: ”Hur har du gjort det här?” ”Ja, du vet de där papperen”, 
sade han, ”de har jag aldrig tittat på. Jag sätter ut för ögat.” Så kunde det gå till.  
 Om jag sedan går tillbaka till Kiruna–Riksgränsen, så var det ju så att en av de stora 
satsningarna vi gjorde där var ju bland annat att vi byggde upp radiostationer, höga ra-
diomaster, relästationer. Sedan hade vi på vissa stationer PC, och via kommunikationsra-
                                                 
100 Ingvar Gustafsson, f. 1941, ingenjör. Gustafsson arbetade som stereooperatör vid VoV:s Avdelning för 
fotogrammetri 1963–66. Därefter var han mätningsingenjör och datasamordnare för tekniska beräknings-
system vid Vägförvaltningen i Västernorrlands län, vid Vägverket Produktion 1992, vid Vägverket Konsult 
1994 och vid Vägverket Region Mitt 1998. 
101 Dvs. Nordisk ADB AB. 
102 Karl-Yngve Adolfsson, f. 1924, ingenjör. Han anställdes vid VoV:s Vägförvaltning i Vänersborg 1954 
och gick över till Vägförvaltningen i Luleå 1969. Adolfsson arbetade vid Vägverkets centralförvaltning i 
Borlänge 1979–85. 
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dio rapporterade vi in värdena till de här PC-stationerna, och sedan satt man och gjorde 
beräkningarna undan för undan. Och jag skulle väl påstå att det jobbet hade varit omöj-
ligt att genomföra om vi inte hade haft IT till hjälp. Vi använde också flygbilder för flyg-
bildstolkning när det gällde att hitta grus och dåliga markförhållanden. Jag tror också att i 
Vänersborg, där jag jobbade tidigare, var vi det första länet som började att köra massbe-
räkning själva, och det gjorde vi på länsstyrelsens maskin D21 först. Men redan efter ett 
par månader, så flyttade vi över till Saab D22, och vi körde alla beräkningar där. Jag tror 
att vi nog hade telefonterror, i första hand till Bengt och Janne, för vi var ju amatörer och 
inte särskilt grundligt utbildade. Men med god hjälp så löste vi det hela, och det har varit 
en väldigt rolig tid att vara med om det här. Så jag hoppas att utvecklingen fortsätter i 
samma stil. 
 
Bengt Adolfsson: Jag ska bara komplettera Kya lite grann. Kiruna–Riksgränsen tror jag 
var det största projekt vi hade centralt för att mäta tvärsektioner. Vi hade en operatör då 
som hette Berndt Lundqvist som var utomordentligt skicklig på att mäta tvärsektioner, 
och han mätte i stort sett dag och natt. Det tror jag är det största projekt vi har haft nå-
gonsin på det sättet. 
 
Carl-Olof Ternryd: Ove kom in i bilden tidigt, redan –57 eller –58, som operatör på ett 
projekteringskontor ute i Solna. Det var Ejerstad103 och Sundström104 som var ledare för 
det där. Ove, berätta lite grann om vad som hände då. 
 
Ove Grinndal:105 Ja, det var ju verkligen i fotogrammetrins gryning. De hade fått, tror 
jag, ta över en Multiplex106 från Kartverket, och där skulle det projekteras från standard-
höjd 4 000 meter. Det var som att leta efter andar. Men med god fantasi så gick det väl. 
Jag jobbade ju vid Lantmäteriet, och jag gick på kvällskurs och lärde mig vägbyggnad, 
och sedan sökte jag dit för det var en tjänst ledig, och så skrev jag några rader om att jag 
trodde att fotogrammetrin säkert skulle ha stor användning inom Vägverket, jag fick job-
bet med en gång.  
 Jag var inte mer än ett halvår där, tror jag. Men Carl-Olof har ju haft fingertopps-
känsla för att välja bra folk. Allt folk ute på vägförvaltningarna hade vi kontakt med väl-
digt mycket. Som det sades här fick vi åka ut på grönbete, men det var också ett växel-
spel. De var ofta inne hos oss och jobbade och lärde sig göra kartor. Och jag tror att det 
var en växelverkan som var väldigt nyttig. Man såg vilka problem det var när stödet inte 
var riktigt och så vidare. Men det var en väldigt trevlig tid att jobba. 
 
Carl-Olof Ternryd: Gull-Britt kommer ifrån Kartverket. Kan du berätta lite grann om 
hur det gick till? Gull-Britt var ju en av våra skickligaste operatörer i A8:an, bland annat. 
 

                                                 
103 Folke Ejerstad, f. 1908, civ.ing. V, KTH 1933. Ejerstad var vägdirektör vid VoV:s planeringsavdelning i 
Stockholm. 
104 Helge Sundström, f. 1911, civ.ing. V, CTH 1936. Sundström var bl.a. väginspektör vid VoV:s Byggnads- 
och underhållsbyrå. 
105 Ove Grinndal, f. 1929, ingenjör. Han arbetade med fotogrammetri vid Lantmäteristyrelsen 1950–58. 
Efter ett halvår vid VoV:s planeringskontor i Solna gick Grinndal 1958 över till VoV:s Avdelning för foto-
grammetri. Han var anställd vid VoV/Vägverket t.o.m. 1993. 
106 Multiplex, ett stereoinstrument som fungerade enligt anaglyfmetoden. Det ersattes av stereoinstrumen-
tet Balplex Plotter. 
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Gull-Britt Montalvo:107 Det var väldigt roligt att komma till Vägverket. Spännande med 
den utveckling som var. Och just det här utbytet med vägförvaltningarna var mycket gi-
vande i båda riktningarna. Jag tror det var lika viktigt att de kom utifrån vägförvaltning-
arna in till oss, och, just som Ove sade, fick se problematiken då stöd inte stämde och så 
vidare. Sedan har det varit väldigt positivt att jobba inom Vägverket. Man satsade väldigt 
mycket på utbildning, och det gjorde ju att det var intressant att vara på Vägverket. Och 
den möjligheten finns inte alls på samma sätt idag. 
 
Carl-Olof Ternryd: Sedan gick du över så småningom till informationssidan. 
 
Gull-Britt Montalvo: Ja, och då var det väldigt bra att ha den här bakgrunden som jag 
hade och alla kontakter man har haft på Vägverket. Information är ju en väldigt nyttig 
bit. Det är ju den som gör att man kommer någon vart med en väg, att man får informa-
tion redan från början. Och det är väl vad jag just nu kan säga. 
 
Carl-Olof Ternryd: Då har jag en fråga till Lars Alm som var i Vägverket innan han gick 
över till AGA,108 så han har i alla fall sysslat med Geodimeter. Varsågod. 
 
Lars Alm:109 Ja, tackar. Ja, det var väl –63 jag gick upp till Carl-Olof och fick jobb, och 
han sade: ”Har du bil?” ”Ja.” ”Vi har en grej som heter Geodimeter, ställ in den i baksä-
tet och så åker du till Kristianstad. Det ligger en blå bok som du kan läsa.” NASM-3, 
NASM-4110 hette det då. På den vägen var det.  
 Jag jobbade i rätt många år med Vägverket och Geodimeter, och hade motorsport 
som min stora hobby och det kostade ju pengar, så traktamente gällde och det utnyttjade 
jag sju månader per år kan man säga och fanns överallt, bland annat med Berndt      
Lundqvist. Ja, först var det arbete med fotogrammetri och Distomat111 och så vidare, 
men sedan kom jag över på AGA och Geodimeter. Och jag drar mig till minnes Bosse 
och vi på den kommersiella sidan. Helt plötsligt var man ju försäljare och tyckte det var 
jättebra och svängde sig med engelska uttryck och alltihopa, eftersom vi reste en sju må-
nader om året i resten av världen, för de skulle ju säljas där, och när vi kom till Sverige 
tror jag att det mest imponerande var när Bosse gjorde en inskärning. Och det var ju inte 
vilken inskärning som helst, utan vi stod med våra teodoliter, Distomater och Geodime-
terinstrument, och så mätte vi längder och vinklar. Bosse kopplade upp sig på någon da-
tor i USA via någon ö i Atlanten, och efter fem–tio minuter så hade vi en inskärning, och 
sedan räknade vi också på samma stordator i Connecticut, eller var det var. Därefter så 
satte vi ut det. Vi hade en liten måltavla, och så kunde alla deltagarna i de här utbild-
ningskurserna se hur fantastiskt det var. Nu är det lite enklare. Nu har man allting in-
byggt.  
 Eftersom jag blev exportarbetare väldigt snabbt på AGA, så märkte man ju att vi låg 
långt framme. När vi kom över till USA ”rullade” vi upp USA från Kalifornien, tyckte vi. 

                                                 
107 Gull-Britt Montalvo, f. 1939, började vid Avdelningen för fotogrammetri vid VoV 1963. Montalvo gick 
över till Vägverkets projekteringskontor i Stockholms län 1980, där hon arbetade som informatör. Projek-
teringskontoret gick senare in i Vägförvaltningen i Stockholms län som ombildades till Vägverket Region 
Stockholm 1992. 
108 Eg. AGA Geotronics AB. 
109 Lars Alm, f. 1942, ingenjör. Han arbetade med mätningsteknik vid VoV/Vägverket 1963–69. Därefter 
gick Alm över till Wild Heerbrugg AG och var ansvarig för deras verksamhet i Sverige. Han började vid 
AGA Geotronics AB på Lidingö i Stockholm 1972 som försäljare av Geodimeter, produktchef och senare 
VD för Geotronics Scandinavia AB. Alm återgick 1998 till Leica Geosystems AG (f.d. Wild) med ansvar 
för Ryssland, Ukraina och Moldavien. Han stannade där till 2003. 
110 NASM-3 och NASM-4 var tidiga modellvarianter av AGA:s Geodimeter. 
111 Eg. Wild Distomat DI 10, stereoinstrument konstruerat av Wild Heerbrugg Ltd. 
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Det var liksom ett ”statement”. Californian Highway var ju längst framme med tekniken i 
USA. När vi kom med vår utsättningsteknik och började tala fria uppställningar var det 
någonting alldeles nytt. Ett instrument skulle klara att mäta en ”mile” och två riktningar, 
och för två ”mile” lade man ut ett fyrkantssystem som man kunde få ihop till någon form 
av punkt. Så där hade man satt ut och byggt i många, många år, och det vi talar om hand-
lar ju väldigt mycket om Vägverket, så det var mest så att amerikanarna inte hade någon 
större lust att lyssna på hur man skulle sätta ut vägar, göra polygontåg och sådana saker. 
Så tekniken var ju alltså väldigt bra. Och sedan kom ju i samband med de här längdmät-
ningsinstrumenten ett instrument, Geodimeter 700,112 som var en enhet, och vi använde 
givetvis hålremsa i plastform, och det var ju ett arv från Vägverket. Det var ju nödvändigt 
att vi gick vidare med hålremsa, för våra kunder i Sverige var ju Vägverket och en del 
andra som hade med Vägverket att göra. Och då kunde vi alltså köra det här direkt in och 
få längder och vinklar och sådana här system. Och det är klart att vi behövde ju ett sy-
stem också. Och utvecklarna på AGA hade ju ingen aning om olika system. Ja, då gick vi 
till Bosse Hallmén, och så gjorde vi ett system. Vi kallade det för ett annat namn och så 
körde vi igång det. I övriga världen var de också väldigt imponerande att man kopplade 
ihop det i system. Då var det inte tyskarna som var de duktigaste. Det var ju i Nya     
Zeeland och Australien. Ni kan ju räkna ut hur många kvadratkilometer det går på en 
lantmätare i Australien. Så det var ju väldigt praktiskt att kunna ha systemen kopplade. 
Sedan blev ju hela utvecklingen av Geodimeter i olika former dels ett systemtänkande, 
som det än är idag, och dels en koppling till svenskt kunnande i elektronik där vi hade 
väldigt mycket duktiga elektronikkillar från KTH som kunde det här bra. Så blev det ett 
nytt sätt att tillverka Geodimeter 12, 120, och allt vad det hette, och till låga priser. Och 
än idag tillverkas det instrument ute i Danderyd som kostar mindre än vad de kostar att 
tillverka i Japan eller Schweiz tack vare att man automatiserat ingående. Men system-
kopplingen mellan de här längd- och vinkelmätinstrumenten och tekniken och det kun-
nande vi hade i Sverige, var alltså väldigt viktig. Vi på AGA, ja, jag tror jag var med om 
åtta olika företagsnamn, men det var samma ”gubbar”, till slut hette det Trimble,113 vi 
lyckades ju sälja de här grejerna till 500–550 miljoner per år, runt om i världen. Sju pro-
cent var i Sverige och resten var ute i världen. Så den här tekniken som har skapats från 
den här sfären var alltså väldigt värdefull för svenskt vidkommande. Och alla försökte ju 
kopiera. Jag menar att det fanns en Geodimeter som stod i Kina –78, och då fick vi börja 
med Trade Mark, patent, och allt det där. Alla japanska instrument hade ju anknytning till 
det patentet som även KTH med superheterodynprincipen114 kunde prestera. Jag var som 
produktchef ute i världen, och det var ju ingen mening att driva en rättegång. Det var 
bara att åka till Japan och säga att man ska ha en 20-, 30-, 40 000 dollar så skulle vi kunna 
se över det där och byta lite med andra patent, så att det var ju mera ”wheeling” än ”dea-
ling” i, så att säga, tekniskt hänseende. Ja, det var väl en del av det. 
 
Carl-Olof Ternryd: Ja. Vi har en till som var med här och det var Bo Hedström. Vad 
säger du om det här? 
 

                                                 
112 Geodimeter 700 introducerades 1971 av AGA Geotronics AB, och instrumentet var en av de första s.k. 
totalstationerna för både längd- och vinkelmätning. 
113 Det amerikanska företaget Trimble förvärvade 2000 Spectra Precision Group i vilket det ursprungliga 
AGA Geotronics AB ingick. Trimble Sweden är lokaliserat till Danderyd i norra Stockholm. 
114 Superheterodynprincipen är en metod för att bygga radiomottagare där den huvudsakliga filtreringen 
utförs med fasta filter. 
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Bo Hedström:115 Många har ju understrukit hur viktigt det var med den centrala utveck-
lingen av systemen. En fråga som vi kom att beröras mycket av, var ju hur vi skulle klara 
av produktionen. För det blev ju väldigt mycket att göra, och Kjell har ju beskrivit hur vi 
hade medarbetare som fick stå på nätterna och sköta de här maskinerna. Jan också. Och 
vi hade ju medarbetare som satt och stansade de här hålremsorna på övertid. Några var 
väl anställda på kvällarna bara. Så vad vi strävade efter var att försöka föra ut den här 
produktionen till de regionala förvaltningarna, och så småningom så blev det ju också så 
att på länsstyrelserna så skaffade de ju datamaskiner, och det har ju redan beskrivits av 
dem som jobbade regionalt. Och jag tror det är en viktig fråga som kanske ska belysas, att 
produktionen i regionerna betydde att de fick engagera sig mer i arbetet, och därmed så 
blev det ju ett bättre resultat.  
 
Carl-Olof Ternryd: Vad säger Håkan Ehnström? 
 
Håkan Ehnström:116 Jo, jag hör ju hur positiv man är här till beräkningsmetodiken när 
det gäller vägprojekt. Däremot så var ju Åke lite inne på att det kanske inte var lika posi-
tivt på konsumtionssidan. Jag kan ju berätta att jag började på Vägverket –57, från skolan 
direkt, och räknade plattramar, som står än idag och går jättefint att åka på, på tre och en 
halv timme, och då var det en armeringsskiss som ritaren kunde armera efter. Idag tar 
nog samma procedur ungefär en vecka och kostar ungefär 20–30 000. Den kostade alltså 
3–400 kronor på den tiden. Men det finns ju mycket som har kommit fram. Alla känner 
väl Arne Rinkert117 här. Han var ju chef på Stockholms gatukontor. En mycket despotisk 
man egentligen. Och jag var ung ingenjör och fick ett uppdrag på AIB,118 som vi jobbade 
på då, att vi skulle kontrollberäkna en viadukt vid Tegelbacken. Och det var ju ett rätt så 
komplicerat problem. Det var nämligen så att den här bron hade en sådan spännvidd 
som vi normalt räknar spännvidd. Men i tvärledd var det lika stor spännvidd. Och de var 
väl lite oroliga kanske på Gatukontoret, så de ville ha en kontrollberäkning. Då anlitade 
jag Åke, och han gjorde en databeräkning som visade att det Rinkert hade gjort var helt 
feldimensionerat. Och det resultatet betydde att vi aldrig fick något mer uppdrag av    
Rinkert, men det resulterade i alla fall i en artikel i Betong eller något sådant,119 där Rinkert 
hade gjort om beräkningarna och talat om hur man ska räkna broar. Ja, då var det färdigt. 
 
Carl-Olof Ternryd: Jaha. Tack ska du ha. Roger. 
 
Roger Bydler: Ja, jag tänkte på att det här med internationellt samarbete faktiskt var väl-
digt utvecklat under 60- och 70-talen, och även där tror jag att det var Carl-Olof Ternryd 
som låg bakom. Vi hade ju ett väldigt intensivt samarbete med andra länder. De kom till 
oss och jobbade hos oss, och vi åkte ut, och jag själv personligen har haft mycket utbyte 

                                                 
115 Bo Hedström, f. 1932, civ.ing. V, KTH 1957. Hedström arbetade vid VERA, Vägbyrån, VoV 1958–63. 
Därefter gick han över till den regionala organisationen och blev 1969 chef för projekteringskontoret vid 
Vägförvaltningen i Kalmar län. Hedström var kommunikationsexpert vid länsstyrelsen i Kalmar län 1992–
97. 
116 Håkan Ehnström, f. 1934, civ.ing. V, KTH 1957. Ehnström arbetade som brokonstruktör vid VoV:s 
Konstruktionsbyrå 1957–62. Han gick därefter över till Allmänna ingenjörsbyrån (AIB), och 1965 gick han 
till byggnadsentreprenörfirman Samuelsson & Bonnier, där han blev chef för Avdelningen för brokon-
struktion. Ehnström startade tillsammans med två kompanjoner företaget ELU-konsult 1969, för vilket 
han blev VD. Sedan 2000 har Ehnström egen verksamhet. 
117 Arne Rinkert, 1919–1998, civ.ing. V, KTH 1944. Rinkert var överingenjör vid Utredningsavdelningen 
vid Gatukontoret i Stockholm. 
118 AIB, Allmänna ingenjörsbyrån, svensk konsulterande ingenjörsfirma i bl.a. väg- och vattenbyggnad 
grundad 1901. Företaget köptes 1988 upp av J&W som i sin tur togs över av den internationella koncernen 
WSP Group 2001. Nora Torulf, Allmänna ingeniörsbyrån AB: AIB (Stockholm, 1961); Wickström (1994). 
119 Eg. Nordisk betong: Tidskrift för Nordiska betongförbundet.  



 

 39 

av det här. Tjeckoslovakien jobbade vi till exempel väldigt mycket med. Och det är fak-
tiskt så att Carl-Olof såg till att VV 202, massberäkningssystemet,120 fick användas på 
högskolan i Brno. Och det har använts där till bara för ungefär tio år sedan. Det utnyttja-
des för utbildningen där. Polen jobbade vi också med, och där var det en kille som hette 
Stefan Stanczyk121 som var ansvarig för systemutvecklingen i det polska vägväsendet. 
Han fick komma till Sverige, och det var en resa i sig, men det intressanta är att han se-
dan fortsatte till England och nu är professor i Oxford. Så vi har medverkat till en hel 
del.  
 Jag kommer också ihåg en rätt kul grej om det här med Kiruna–Narvik. Vi hade ock-
så ett utbyte med Japan. Jag vet inte om du, Kya, träffade på den japan som vi hade här 
under en tid. Han var ovanligt närig och utnyttjade att ingen förstod vad han sade. På 
den tiden så hade man sådana här små SL-biljetter. Den här SL-biljetten åkte han på hela 
tiden under den tid han var i Sverige, och när busschauffören ville ha betalt, då skakade 
han bara på huvudet, och så till slut fick han gå in. Han påstod att han till och med åkte 
tåg till Norge och gick in på Nansenmuseet. Hans stora intresse var geologi och framför 
allt i nordliga trakter, så han fick åka upp till Kiruna–Narviksvägen. Rätt vad det var så 
fick vi ett telegram ifrån Japan. Han skulle flyga hem via Rom och det flyget skulle gå om 
tre dagar, och han var mitt ute i vildmarken mellan Kiruna och Riksgränsen. Så vi fick 
anlita en helikopter och plocka hem honom där uppifrån. Men sedan kom han hem i alla 
fall. 
 
Carl-Olof Ternryd: Det fanns en hel del roliga grejer i det här sammanhanget. Jag minns 
Gustav Vahlberg122 som var generaldirektör på Vägverket. Han var väldigt intresserad av 
att det här skulle spridas internationellt, då kunde han ju sola sig lite grann i detta. Då 
hade man en internationell konferens i, jag tror det var i Madrid, så kom han hem, och så 
sade han: ”Nu får du ta emot en ny medarbetare här som kommer att vara här ett halvår, 
en civilingenjör.” ”Jaha”, sade jag, ”det får jag väl göra då”, och det var en man från nå-
got afrikansk land som skulle komma hit. Och han kom, den där mannen, och det visade 
sig att han var ju långt ifrån civilingenjör, han hade gått en 14 dagars kurs i Civil Enginee-
ring i London. Det var vad han kunde om väghållning. Den skulle jag ha som medarbeta-
re, och vi hade väldigt mycket konstigheter med honom. Han skulle skaffa bil. Det var 
viktigt för honom. Och då varnade jag honom för det: ”Jag tycker inte du ska göra det.” 
Jo då, det gjorde han, han skaffade bil, och så körde han med bilen, en gammal Volvo, 
mitt i vägen. Jag åkte med honom en gång någon liten bit, men jag sade, ”jag åker aldrig 
med dig mer”. Han körde mitt i vägen. ”Jamen”, sade jag, ”du måste ju hålla undan”. 
”Nej”, sade han, ”jag litar på gud”, sade han, ”för gud har bestämt att en del ska köra 
ihjäl sig och en del ska inte köra ihjäl sig, och till den senare kategorin hör jag”. Det var 
en detalj som inte har så mycket med ADB att göra, men i alla fall. Nu ska vi se vem det 
var? Mats var det. 
 
Mats Forsgren: När man ska beskriva 50-, 60- och 70-talen så tycker jag att små episo-
der kan vara nog så väl beskrivande över tänkesätt, kulturer och annat. Ett exempel är 
profilen på Palme när han var kommunikationsminister. Jag hade bara jobbat i ett och ett 

                                                 
120 VV 202 var ett massberäkningssystem för vägprojektering. Den första versionen togs i drift 1960. Sy-
stemet utvecklades efterhand och användes i UNIVAC-miljö fram till 1990. Viktiga indata var terrängdata, 
data om olika material i marken samt väglinje och vägtyp. VV 202 konstruerade vägkroppens utformning i 
terrängen och beräknade schakt- och fyllnadsmassor samt utsättningsdata. Det gav vidare underlag för 
plan- och perspektivritningar. E-post Mats Forsgren, 21/11 2006. 
121 Stefan Stanczyk, professor vid Department of Computing, Oxford Brookes University, Storbritannien. 
122 Gustav Vahlberg, 1906–1986, fackföreningsman och ämbetsman. Han gjorde facklig karriär inom LO 
innan han tillträdde som generaldirektör för Arbetsmarknadsstyrelsen 1948. Vahlberg blev generaldirektör 
för VoV/Vägverket 1957, en post han innehade till 1971. 
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halvt år, och blev överraskad över att jag skulle få göra en demonstration av datorn och 
ritmaskinen. Och jag satt på kvällen innan och gick igenom mitt upplägg, och så ställde 
jag mig frågan: ”Blir han impad av detta?” För det var ju pengar. ”Nej”, tänkte jag, ”rita 
en tvärsektion som ser ut som spindelstreck ungefär på en dyr ritmaskin. Han måste ju 
undra vad detta är.” Och vad gör man då? Och då kom jag på detta med en karikatyr på 
Palme. Jag hade en kompis på Expressen, han fixade en karikatyr, och jag ruskade liv i en 
digitaliseringsmaskin som fanns i källaren, och så gjorde jag ett program på natten och 
var klar vid två–tretiden. Sedan när Palme kom klockan nio, så körde vi hela program-
met, och jag såg ju på honom att imponerad av ritmaskinen var han inte. Och då visade 
jag hur han skulle ställa sig, och så körde jag det här. Jag hade inte sagt det till någon, inte 
till Carl-Olof, inte till generaldirektören, för jag tänkte att då får jag ju inte. Men han tän-
de på det. Han tyckte det var jätteroligt, och han såg möjligheterna också. Vi hade mycket 
sådana här grejer för oss.  
 Jag ska ta en bild till. Det var nog en bit in på 70-talet, då Carl-Olof som chef för 
tekniska avdelningen ringde ner till mig och frågade: ”Vad gör du i övermorgon?” Ja, jag 
hade lite inbokningar, men de gick att flytta på. ”Jag har lovat att åka till Vänersborg och 
hålla föredrag på vägförvaltningen, kan du åka dit i mitt ställe?”, sade han. ”Ja, det kan 
jag”, sade jag, ”för jag har några jättespännande bitar som jag kan ta upp”. ”Nej”, sade 
Carl-Olof, ”jag har lovat att prata om visionära tankar om driftverksamhet, drift och un-
derhåll”. ”Jaha, har du skrivit föredraget?” ”Nej.” ”Har du stolparna klara?” ”Nej.” ”Och 
du menar att jag ska åka till Vänersborg och hålla föredrag om visionära tankar om drift 
och underhåll?” ”Ja.” Och så var jag tyst ett tag. ”Ja, Carl-Olof, tror du det, då kör jag.” 
Så jag skrev ner ett föredrag, vi var så involverade i Vägverkets verksamhet och visionära 
tankar. Och jag blev chockad när jag kom till Vänersborg, jag trodde att det var på väg-
förvaltningen, det visade sig vara en biograflokal och alla medarbetare satt där. Men jag 
körde mitt föredrag och talade om förutsättningarna. En ”point” var kanske att när jag 
efter femton år slutade min tjänst som vägdirektör i Älvsborg och flyttade och städade, så 
hittade jag mitt föredrag. Och förbanne mig, det mesta var genomfört. Och det tyckte jag 
var ett bra exempel på hur vi fick jobba inom ADB-sidan, att vi var så involverade i den 
verksamhet som skulle få ADB-stöd att vi till och med ”pushade” på lite visionärt för att 
få framförhållning och långsiktiga system. 
 
Carl-Olof Ternryd: Ja. 
 
Mats Forsgren: Det satte jag värde på Carl-Olof. 
 
Carl-Olof Ternryd: Jag har vart lite grann inblandad, som ni hör, i detta, men skryt inte 
för mycket, för jag har inte gjort mer än jag har kunnat. Varsågod Åke. Nej, det verkar 
som Kjell tar sats här. 
 
Kjell Byström: Jag måste bemöta ett påstående här, som jag har hört några gånger, att vi 
bara använde hålremsor, och var så avogt inställda till hålkort. Alla som heter Bosse här 
kommer väl ihåg att när det var någon på VERA som fyllde år och bjöd på tårta, och vi 
inte hade några assietter, då använde vi hålkort. 
 
Carl-Olof Ternryd: Åke. 
 
Åke Bengtsson: Jo, jag blev tänd av de här visionära tankarna. Jag skulle vilja fråga er 
här från Vägverket: Vad ska vi göra för att återvinna lite av den ställningen som ni hade 
på 60- och 70-talen till Vägverket, eller till Sverige om ni hellre vill det? Vad är det som 
fattas idag? Ja, det är min fråga. 
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Carl-Olof Ternryd: Jaha, är det någon som har ett bra svar på det? Jag tror att det här 
hänger mycket samman med utbildningen och kompetensutvecklingen. Det är ju väldigt 
viktigt i alla sammanhang att man ser till att kompetensen finns, och kompetensen består 
av utbildning och erfarenhet, och att man utvecklar den. Jag tror att det är det viktiga i 
det här sammanhanget. Jag vet inte, men det är i alla fall ett spontant intryck. Vad säger 
Bengt? 
 
Bengt Adolfsson: Jamen, jag tror också det här med att vi hade en centraliserad styrning 
av utvecklingen betydde att det gick mycket lättare att driva en utveckling, och det fanns 
medel för det. Nu är ju ansvaret utspritt och möjligheten till samordning av en utveckling 
är oändligt mycket svårare. Så det måste i varje fall ta längre tid, och det som händer ute 
regionalt måste bli ganska splittrat. Så jag tror att flytten till Borlänge nog inte till alla de-
lar var av godo. Jag tror att den drog ner hastigheten i utvecklingen, helt klart.  
 
Carl-Olof Ternryd: Roger. 
 
Roger Bydler: Om vi ser tillbaks på den här tiden tror jag en viktig bit är kopplingarna 
till högskolorna. Jag tror alla som sitter vid det här bordet deltog i undervisningen på 
högskolorna. Regelbundet så hade vi kopplingar till alla högskolorna där man sysslade 
med vägar och utvecklingsverksamhet. Jag höll ofta just utbildningar kring vägprojekte-
ring, fastän jag var på datasidan. Och jag tror att vi alla sysslade med den typen av 
kopplingar. Jag vet inte om det finns kvar, men det tror jag var jätteviktigt, för vi kände 
varandra, vi lade också ut väldigt mycket exjobb till högskolorna. Jag blev själv anställd på 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen genom ett exjobb. En annan viktig sak är att jag upp-
lever att chefsskapet har förändrats under de här åren som har gått sedan dess. Då var 
det självklart att man hade en fackkunnig som chef. Idag är det inte det, utan idag kan det 
vara så att det främst är den sociala biten som betonas. Fackkunskaperna finns inte med 
längre i kravbilden på samma sätt. Och det här gäller för övrigt, som någon sade, ända 
upp i toppen på organisationerna. Jag tror att det varit förödande att det blivit politiker 
som blivit generaldirektörer i till exempel de här tekniska verken.  
 
Carl-Olof Ternryd: Jag var ju lärare i ganska många år på Tekniska högskolan i foto-
grammetri, och under en viss period så såg vi till att övningarna förlades till Vägverket 
när det gällde instrumenten. Och det innebar ju att de visste var Vägverket låg. Och se-
dan var jag ute med dem på fältövningar i 14 dagar. Det var två grupper. Det var 40 
stycken i varje, och då lärde man sig att känna vad som var bu och vad som var bä, och 
så tog man rätt på det bästa, och så fick man över dem till Vägverket på olika ställen. Så-
dant där förekommer naturligtvis inte nu, men då var det en mycket stor fördel för dels 
så kunde man prägla de här unga teknologerna genom att engagera sig i dem när man såg 
vad det var för kvalitet på dem och så vidare, och kunde berätta för dem ”off record” 
vad det handlade om. Det är väldigt viktigt att man får dem med sig i ledarskapet, och det 
tror jag vi lyckades ganska bra med. Jaha, vem var det som vinkade? Mats. 
 
Mats Forsgren: IT ger ju fantastiska möjligheter idag. Det utvecklas väldigt mycket på 
olika områden. Två bitar tror jag är viktiga för positiv utveckling om man tittar på det 
område som vi har pratat om idag. Det ena är att under den här tiden på 50-, 60-, och 70-
talen, så hade man i Vägverket, om jag får uttrycka det så, chefsideologer inom kun-
skapsområden. Det var ideologer inom brosidan, inom geoteknik, mätteknik, fotogram-
metri och så vidare, som hade som ansvar att driva utveckling och kunskap. Och det var 
ingen tvekan om vem som var kunskapsspetsen. Den biten är borta idag. Nu har man 
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spridit ut det på många händer, och då är det inte samma drivkraft. Den andra biten är att 
jag tycker att man har tappat användarnas engagemang och medverkan i utveckling av 
system. Det borde vara mer i fokus att ADB-stödet verkligen ska utveckla verksamheten 
och det sätt man arbetar. Inte att ADB-systemet nästintill blir ett självändamål. Det visar 
sig ju i all form av utveckling, forskning, att har man inte användarna med, så är det 
mycket, mycket svårt att utveckla system som är tilltalande och användarvänliga. Det är 
två bitar som jag tycker är viktiga.  
 
Carl-Olof Ternryd: När man hade slagit ihop Lantmäteri och Väg- och vatten till sam-
hällsbyggnadskunskap där man har två år gemensamt och sedan har man två år där man 
väljer inriktning. För första gången valde man inriktningen i fjol, då valde nästan allihop 
byggnadssidan. Ett fåtal valde anläggningssidan och trafiksidan var det till exempel tre 
stycken som anmälde sig till. När det gäller tekniskt lantmäteri, vilket ju är viktigt för 
både kommuner och Vägverket och Banverket, så var det också tre stycken. Kommer det 
här att fortsätta så kommer rektorn att säga, ”då lägger vi ner den utbildningen”, och det 
vore ju katastrofalt för Vägverket och Banverket, och jag har vid en massa olika tillfällen 
uppmanat generaldirektörerna att verkligen engagera sig i detta. För det är en utveckling 
som verkar farlig. Det är mycket mera inne idag att bygga hus efter Calatravas hus nere i 
Malmö och det är sådant som det är glamour över. Där vill man medverka istället för att 
hålla på att underhålla en väg, det kan inte vara lika upphetsande. Ungdomarna är sådana 
och det får vi acceptera, men man måste alltså försöka att leda det på något annat sätt än 
vad man gör idag.  
 Jaha, nu har vi hållit på här ganska länge. Vi har tömt ut väldigt mycket, tycker jag. Vi 
har försökt att belysa det här från alla olika håll, och jag tycker att vi har fått fram väldigt 
mycket, och vi har, som jag sade inledningsvis här, blandat samman IT, fotogrammetri 
och mätningsteknik och bildtolkning till gemensamma system, där det ena förutsätter det 
andra. Man kan inte säga att IT förutsätter fotogrammetri, men fotogrammetri förutsätter 
IT, och jag tror vi har lyckats hyfsat med detta. Vi har tid fram till klockan fem. Innan jag 
avslutar det hela, vill jag veta om det är någon som tyckt att vi har glömt någonting eller 
misshandlat någonting eller som vi ska lägga till ytterligare? Jag vill säga avslutningsvis, 
för min del, att det har varit nästan upphetsande att få leda en sådan här eftermiddag, 
därför att jag har varit inblandad i den här verksamheten, och jag har anställt allihop med 
undantag av Åke, som inte har varit i Vägverket över huvud taget, och Bo, han hade 
lyckats krångla sig in innan jag kom dit, på något vis. Och i övrigt har jag anställt allihop 
och jobbat tillsammans med dem, så tack så mycket för dagen, för ert engagemang från 
panelens sida och från auditoriets sida, och vi ser fram emot med spänning vad ni har 
åstadkommit som har dokumenterat det här. Jag vill då tacka er allihop, och därmed så 
avslutar jag den här dagen. Tack så mycket allihop. Vi ger de medverkande här en applåd. 
Därmed så är dagen avslutad. Tack ska ni ha. 


