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Sammanfattning 
Implementeringen av tablets ämnade för inspektioner inom drift och underhåll av vägar har 
studerats och utvärderats med målet att fördjupa kunskaperna inom drift- och 
underhållsbranschen och skapa effektivare arbetsmetoder som gynnar alla byggprocessens 
parter.  

Examensarbetet är utfört hos Peab på deras anläggningskontor i Sundsvall och 
implementeringen har ägt rum på deras driftområde Sundsvall som består av cirka 122 mil 
statlig väg där Trafikverket är beställare. 

Genom litteraturstudier, tester av tableten och deltagande observationer så har tabletens 
användbarhet och utvecklingspotential analyserats och slutsatser har dragits för att ge Peab 
feedback på deras innovation med ett antal förbättringsförslag. Utvärderingen blev ej 
fullständig då Peab inte hann införa tabletsen inom vägdriften innan de 10 veckorna för 
examensarbetet var avslutade. 

Att använda tabletsen inom vägdriften kommer att effektivisera inspektionerna med dels 
digital dokumenthantering och det viktiga införande av GPS positionering  i de fordon som 
utför inspektionerna. Detta kommer bli mycket smidigare än den tidigare arbetsmetodiken där 
i stort sett alla processer innefattande mycket onödigt pappersarbete. 

Peab rekommenderas fortsätta att se utvecklingsmöjligheter med tabletsen inom andra 
områden av vägdriften samt fullfölja utvecklingen av tableten för att få en användbar produkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: 
[Drift] [Underhåll] [Tablet] [GPS] [Inspektion] [Besiktning] 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

The implementation of tablets within road maintenance has been studied and evaluated with 
the goal of deepening knowledge in the road maintenance industry and create new methods of 
working that benefits every part of the construction process. 

The degree project has been conducted at Peab on their site office in Sundsvall where the 
operation area of the implementation has been. It contains about 1220 kilometers of state 
roads where Trafikverket are the client. 

Through literature studies, tests and participant observations of the tablets usability and 
development has been analyzed and conclusions has been made to give Peab feedback and 
suggestions for improvement. The evaluation wasn’t completed because of the fact that Peab 
didn’t finish the development of tablet within my ten weeks of work there. 

Use of tablets in road maintenance will increase efficiency of the inspections with the 
handling of documents digitally, and the important implementation of GPS positioning in the 
vehicles who conducts the inspections. It will be a lot more flexible than the previous methods 
where almost every part of the process included a lot of unnecessary paperwork. 

Peab are recommended to keep looking for possibilities for development of tablets within 
other areas of road maintenance to get a complete and productive product. 
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Förord 

Examensarbetet är den avslutande kursen på högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och 
design på KTH. Omfattningen av arbetet är 15 högskolepoäng som utförs inom ramen av 10 
veckor. Arbetet har utförts på Peab Sverige AB under vårterminen 2012 där arbetet har utgått 
från Peabs kontor i Sundsvall med nära samarbete med deras vägdriftområde Sundsvall. 

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till min handledare Markus Lögdal som hjälpt mig under 
hela arbetet med att svara på mina frågor och leda arbetet i rätt riktning. John Backman har 
varit ett bra bollplank och hela tiden kommit med bra ideér. Ett stort tack vill jag även rikta 
till Jimmy Bergström som inte tvekade på att ge mig chansen att vara med och utföra detta 
examensarbete. Fredrik Alcen på Peab förtjänar också ett omnämnande för sina bra 
synpunkter och tips till den slutgiltiga rapporten. 

Också tack till Stefan Löfving, platschef på driftområde Sundsvall som varit en oerhörd hjälp 
med att ge mig möjligheter att utföra observationer och tester ute i vägdriften. 

Till sist ett tack till Ahmadreza Roozbeh, handledare på KTH som varit bra på att svara på 
mail och hjälpt mig att undvika många fallgropar samt varit bra handledning med 
rapportskrivningen. 
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1.  Inledning 
I detta kapitel behandlas bakgrunden till examensjobbet där syfte, mål och avgränsningar 
specificeras. De olika metoder som används beskrivs kortfattat. 

Arbetet är utfört hos Peab Sverige AB som är en av de största bygg- och anläggningsföretagen 
i Norden. Fokus för detta examensjobb har legat på driftområde Sundsvall som med sina 122 
mil är ett av de större driftsområdena. 
 

1.1 Bakgrund 
Trafikverket, dåvarande Vägverket startade under 1990-talet med en gradvis 
konkurrenssättning av driften och underhållet på det svenska vägnätet där resultatinriktade 
kontrakt, s.k funktionskontrakt infördes. De upphandlade kontrakten skulle delvis ersätta 
löpande räkning och andra kontrakt baserade på åtgång av tid och material vilket skulle 
frigöra kreativitet hos entreprenörerna. Konkurrensen skulle leda till ökad innovation och till 
en teknikutveckling som främjade branschen. Utvecklingen har däremot varit liten på den 
tekniska sidan och efterfrågan på effektivare driftssystem ökar mer och mer. 

Tablets är ett nytt fenomen att tillämpa inom arbetslivet och slog egentligen igenom under 
våren 2010 då Apple släppte sin iPad som blev mycket populär. I och med det så har utbudet 
från andra håll också ökat och idag finns det ett antal olika tillverkare på marknaden som 
bland annat HTC och Samsung. Ursprungligen var inte tanken att tabletsen skulle användas 
för kommersiellt bruk men i och med att folk började ta med sina surfplattor till arbetsplatsen 
öppnades ögonen för det smidiga formatet och användbarheten där plattorna med hjälp av 
avancerade applikationer gjorde en stor succé. 

Därmed har idén med att införa tablets i vägdriften uppkommit och är för tillfället i 
uppstartsfasen och Peab ligger i framkant med denna teknik. Just nu använder bland annat 
Peab ett oeffektivt system för vägdriften där en stor del av deras arbetsmetodik skulle behöva 
digitaliseras för att spara både tid och pengar samt gynna vår miljö då pappersarbetet minskas. 

 
1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att tillsammans med Peab utvärdera och implementera deras 
nya metod att införa en tablet som ska effektivisera vägdriften jämfört med det gamla ganska 
oeffektiva system som idag finns i drift. Undersöka varför den tekniska utvecklingen varit så 
pass låg inom drift och underhåll samt se vad som görs för att främja den tekniska 
utvecklingen. 

För att ge ökad kunskap inom vilka behov som finns och vad införandet av surfplattor kan ge 
för positiva och även negativa aspekter på arbetet med drift och underhåll av vägar. Se in i 
möjligheterna att förbättra och utveckla denna produkt och även undersöka vilka andra 
tillämpningsområden som kan finnas inom drift- och underhållsverksamheten. 
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Att granska de tekniska aspekterna så som val av tablet, CAD-program och andra användbara 
applikationer som skulle kunna tillämpas. 

 
 

1.3 Mål 
Målet är med arbetet är att fördjupa förståelsen inom drift och underhåll av infrastruktur. 
Genom att införa och granska nya tekniska lösningar skapa effektivare arbetsmetoder som 
gynnar både beställare, entreprenörer samt kvaliteten på det befintliga vägnätet. 

Främja den tekniska utvecklingen och ge insikt i vilka optimeringar och möjligheter som finns 
i och med införandet av detta nya arbetssätt. 

 
 

1.4 Avgränsningar 
Detta är ett examensarbete på 15 högskolepoäng som ska utföras under tidsramen på 10 
veckor. Arbetet kommer att begränsas av att studenten är ensam att utföra arbetet då 
vanligtvis examensarbetet bör göras av två personer. Begränsning kommer att sättas till att 
utvärdera det nya systemet och granska dess tillämpningsområden och möjligheterna som 
finns med tekniken. Att på en övergripande nivå granska hur driften och underhållt av ett 
vägnät går till. 
 

 

1.5 Metoder 
Metodiken för arbetet kommer att delas upp i två faser, en datainsamling som sedan följs upp 
med en dataanalys. Datainsamlingen kommer att ske först genom en litteraturstudie av 
publikationer, avhandlingar och examensjobb som finns inom drift och underhåll av 
infrastruktur. En intervjustudie kommer att göras med berörda personer. Deltagande 
observationer ute i själva driftskedet kommer att genomföras regelbundet och dokumenteras. 

En nulägesbeskrivning av drift- och underhållsbranschen ska göras där historiken bakom 
denna idé kommer att behandlas samt vilka problem och förutsättningar som finns för att 
införa nya tekniska lösningar och främja en positiv utveckling inom vägdriften. 

All data kommer därefter att analyseras och resultatet ska sluta i en rapport samt en 
redovisning. 
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2. Nulägesbeskrivning 
Examensarbetet har utförts hos Peab som är en av de fyra stora entreprenörerna tillsammans 
med NCC, Skanska och Svevia inom drift och underhåll av det svenska vägnätet. 

Under detta examensarbete kommer fokus ligga på driftområde Sundsvall som är ett av de 
större driftsområden som finns med nästan 122 mil väg. Där ansvarar Peab för bland annat 
inspektioner, vinterväghållningen, sopning och sandupptagning för att nämna några exempel. 

Studier visar på att den tekniska utvecklingen inom drift och underhåll av vägar och järnvägar 
länge har varit lägre än förväntat (Österberg 2003). En anledning till detta anses vara 
svårigheten att hålla sina nya innovationer och förbättringar hemliga för konkurrenterna och 
därmed hinner inte entreprenörerna tjäna in forsknings- och utvecklingskostnaderna innan 
andra företag har hakat på deras teknologi (Stenbeck 2005). Det är svårt att veta hur 
teknologin ser ut hos andra företag än Peab då en hel del av deras system försöker 
hemlighållas från konkurrenterna för att dra egen vinning av sin egen teknologi. 

Problematiken med driften hos Peab i nuläget ligger i det manuella inmatande av data som 
sker i slutet av dagen. Detta sker genom att anteckningar görs ute under givna 
inspektionsrundor för dagen, exempel på noteringar kan vara potthål som behöver lagas, 
vattenfyllda diken eller kvarliggande vatten på vägbanan, fel på vägmarkeringar och felande 
skylning mm. Noteringarna får sedan matas in digitalt i slutet av dagen vilket slukar en del 
tid, när det inte heller finns tillräckligt med datorer bildas det ofta också kö på de befintliga 
datorerna så är det ganska uppenbart att en förändring måste komma till. 

Det används inte heller GPS i alla driftsfordon som Peab har i drift, här skulle ett nytt system 
underlätta större delen av verksamheten och ge en bra kvalitetssäkring på att inspektioner är 
utförda på ett riktigt sätt. De fordon som för tillfället använder GPS positionering är främst de 
fordon tillämpas inom vinterväghållningen som bland annat plogbilar och 
halkbekämpningsfordon. De använder en mobilbaserad programvara som inte alltid fungerar 
som den ska. Rutter får i efterhand justeras manuellt av personalen inne på driftcentralen 
vilket under vintertid blir oerhört tidskrävande. 
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3. Faktainsamling 
Insamlingen av material till detta arbete har i början av arbetets gång bestått av 
litteraturanalys av material inom drift och underhåll. För att sedan få en insikt i hur arbetet 
med drift och underhåll går till och för att kunna skapa en bild av nuläget och behovet har 
observationer gjorts med varierande deltagandenivå. Tanken var också att intervjuer med 
personer som använt tableten skulle genomföras men detta blev inställt i och med att 
processen med implementeringen från Peabs sida drog ut på tiden. Därmed gavs aldrig 
tillfället att genomföra intervjuer då enbart de personer som suttit och utvecklat tableten är de 
som använt tableten riktigt. 

3.1 Litteraturstudie 
Under litteraturstudien kommer mycket av materialet från CDU, Centrum för Drift och 
Underhåll vilket är det enda svenska forskningsorgan som fokuserar på drift och underhåll av 
infrastruktur. Där finns många viktiga avhandlingar och publikationer inom drift- och 
underhållsbranschen. Dokument från Trafikverket med driftsanvisningar, publikationer av 
FIA, Förnyelse i Anläggningsbranschen och annan branschinriktad litteratur studeras. Några 
liknande utvärderingar av vägdriftssystem har inte hittats. VTI, Statens väg och 
transportinstitut har också bidragit med mycket inom drift och underhåll. De har en hel del 
intressanta och givande publikationer som givits ut de senaste åren. 

Tidigare examensjobb som nödvändigtvis inte är kopplade till drift och underhåll studeras för 
att få insikt i olika metoder för att genomföra ett examensarbete. 

Litteraturstudien har fortgått under hela examensjobbet. 

 

3.2 Deltagande observationer 
Under arbetets gång har deltagande observationer gjorts för att själv få en upplevelse på hur 
det fungerar ute i själv driftskedet. Det är främst under inspektioner som observationerna 
gjorts. Observationerna har varit av aktiv art där jag har deltagit i de arbetsmoment där detta 
är möjligt, allt för att kunna skapa en så bra känsla som det går av allt som berör vägdriften. 
Anteckningar har förts fortlöpande under observationen för att sedan sammanställas i 
efterhand. Observationerna har varierat i deltagande, under några observationer har jag enbart 
suttit på sidan och granskat hur arbetsgången går till och tagit upp frågeställningar som både 
har varit planerade och oplanerade beroende på vilka situationer som kommit upp. 

En mängd olika saker har studerats under observationerna, det har varje gång berört det som 
vid tillfället har varit relevant för hur läget har sett ut i arbetet med rapporten. Det som 
studerats är de tekniska hjälpmedlen både före och efter införande av tabletsen, arbetsgången 
med olika dokument och blanketter som hanteras samt hur personerna i fråga upplever de 
olika arbetsmomenten ur en utvärderande synvinkel.  
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Den främsta tillämpningen av denna metod har varit för att få insikt i hur arbetet innan 
införandet av tabletsen ser ut. I och med att tabletsen inte hann införas och testas i driften på 
ett riktigt sätt så kunde inte heller observationer göras på hur tableten används. 
Observationerna har gjorts dels ute i fordonen som genomför vägvaktsrundor och ATK dels 
inne på driftcentralen där bland annat ett byggmöte har observeratas samt hur hanteringen av 
arbetsordrar och hur annan arbetsledning går till. 

 

3.3 Tester av tablet 
Under arbetets avslutande veckor har en del tester med tableten gjorts. Testerna har fokuserats 
på hur arbetet med tableten kommer att gå till med allt från hur användbarheten kommer vara 
till tabletens prestanda. Testerna har utförts både under riktiga inspektioner i skarp drift samt i 
vanliga fordon där driftåtgärder och upptäckter simulerats. När testerna tillämpats ute i driften 
har det skett i samspel med hur arbetet går till just nu med anteckningar för hand och ifyllande 
av blanketter i efterhand.  
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4. Drift och underhåll av ett vägnät 

4.1 Vägnätet  

I Sverige är det Trafikverket som ansvarar för skötseln av alla staliga vägar och gångvägar, de 
vägar som är extra viktiga för vår infrastruktur och förbinder våra orter med varandra. Från att 
tidigare ha skött driften och underhållet av vägnätet i egen regi så är nu vägnätet indelat i 126 
stycken driftområden där respektive område upphandlas separat. Ett normalt vägdriftområde 
brukar bestå av 70-100 mil statlig väg.  Driftkontrakten avser främst kortsiktiga åtgärder för 
att hålla vägarna öppna för trafik dygnet runt, året om. I kontrakten ingår en del 
underhållsåtgärder som till exempel kan vara lagning av potthål eller utbyte av skadade 
vägmärken. Peab sköter för tillfället driften på 22 st driftområden över hela Sverige varav ett 
område sköts av Peabs dotterbolag Peab Drift och Underhåll i Stockholm AB. Det vanliga för 
en driftentrepenad är att kontrakten upphandlas för sex år framåt. Det som ingår i en 
driftsentrepenad har Trafikverket specificerat i sina förfrågningsunderlag, GPD – Grundpaket 
Drift. Där nämns allt som entreprenörerna är i behov av att veta för att kunna lämna ett anbud 
på berört driftområde. 
 

4.1.1 NVDB 

NVDB är en databas som skapades på uppdrag av regeringen och bör betraktas som en av 
samhällets viktiga grunddatabaser. Den innehåller data om alla Sveriges vägar och vissa GC-
vägar. Det som ska ingå i NVDB är alla vägar, gator, torg, färjeleder och andra leder eller 
platser som används för trafik med motorfordon. 

NVDB är de som tillhandahåller all information om vägnätet som kommer att vara tillgänglig 
i tableten. Från NVDB får Peab tillgång till en shape-fil som vanligtvis används vid GIS-data 
och konverteras senare till en dwg-fil för att den ska bli användbar i ett CAD-program. 

Man kan beskriva det som att NVDB är uppbyggd i två delar, en del är vägnätet som 
beskriver hur vägen sträcker sig genom landskapet samt hur vägarna hänger samman. Den 
andra delen är till vägen knutna företeelser som beskriver en vägs egenskaper och regler, det 
kan till exempel vara en vägs bredd eller tillåtna hastighet. 

I NVDB används en detaljeringsnivå som kallas körbanenivå vilket kort innebär att varje 
fysiskt åtskild körbana presenteras med varsin referenslinje. Större delen av Sveriges vägnät 
presenteras dock enbart med en referenslinje då körbanorna inte är fysiskt åtskilda. De andra 
nivåerna kallas vägnivå samt körfältsnivå, definitioner i NVDB – Specifikation av innehåll – 
Översikt. 

NVDB har en mängd olika användningsområden utöver det planerings- och 
uppföljningsunderlag det utgör för drift och underhåll av vägnätet så som: 
 -Navigering för t.ex räddningstjänst eller taxi 
 -Transportplanering av alla typer av fordon på väg 
 -Planering av kollektivtrafiken 
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 -Planering och uppföljning av trafiksäkerheten 
 

För att det ska finnas möjlighet att beskriva vägarna och samla data på dem så har en 
vägnätsmodell skapats. Modellen ger inte en fullkomlig bild av vägnätet utan i modellen finns 
utvalda egenskaper för att beskriva vägen på en grundläggande nivå. En given egenskap är 
självklart vägens geometri det vill säga dess sträckning genom landskapet. I modellen 
presenteras detta genom linjer som kallas referenslinjer, de olika referenslinjerna sträcker sig i 
korta raka sträckor mellan olika koordinatsatta punkter. En referenslinjes läge lagras i NVDB 
i tre dimensioner, alltså finns det en x-koordinat, en y-koordinat och en z-koordinat där z-
koordinaten motsvarar höjden över havet. Koordinatsystemet som används motsvarar det 
system som används för de allmänna kartorna för Sverige vilket är SWEREF 99 TM och 
höjdsystemet RH2000. 
 

 
Bild 1. Vägnätet i NVDB visat i FastCAD 

 

Som hjälp för att beskriva hur vägarna hänger samman i vägnätsmodellen används två 
begrepp: nod och referenslänk. En nod är en punkt som visar ett vägslut eller en vägkorsning i 
plan. Referenslänken kan beskrivas som ett vägavsnitt som representerar vägen vid en viss 
tidpunkt mellan minst två noder. På en karta kan vi anta att det går att ta sig mellan två vägar 
där de två korsar varandra, detta är inte helt självklart då det i själva verket skulle kunna vara 
en planskild korsning. Varje referenslänk har också en start- och en slutnod, därmed ges också 
en riktning på referenslänken. 

Vägarna i NVDB beskrivs med företeelser som i sig själva är uppbyggda i två delar, en 
beskrivning av företeelsen, dels en angivelse av dess läge. Denna beskrivning kan göras i 
form av ett eller flera attribut, ex:  
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Företeelse: Slitlagar 
Attribut: Slitlagertyp 
Attributvärde: Belagd 

                        Figur 1. Beskrivning av företeelse i NVDB 
 

I NVDB ställs det olika krav på leverans och data samt krav på databasen som helhet. De 
kraven varierar för olika delar av vägnätet i och med att det inte är rimligt att ställa samma 
krav på data om motorväg som en lågtrafikerad skogsväg. För att då kunna ställa 
differentierade krav så har vägnätet delats in i fyra kvalitetskravklasser (Q-klasser). De 
defineras utifrån företeelsetypen Funktionell vägklass som anger hur viktig en väg är utifrån 
det hela vägnätets förbindelsemöjligheter. De viktigaste vägarna kommer då ha höga 
kvalitetskrav medans de minsta vägarna kommer ha låga kvalitetskrav.   
De funktionella vägklasserna klassas från 0 till 9 där 0 är de viktigaste vägarna och 9 de minst 
viktiga. Detta ska skiljas från definitionen på vägklass och gäller enbart för NVDB-systemet. 
Så här delas vägarna in i Q-klass: 

 

Q-klass Definition 

1 Funktionell vägklass 0-3 

2 Funktionell vägklass 4-5 

3 Funktionell vägklass 6-8 

4 Funktionell vägklass 9 

Tabell 1. Definition av Q-klass i NVDB 
 

4.2 Entreprenörens ansvar 

Det finns för en entreprenör på ett driftområde en mängd olika arbetsuppgifter som måste 
utföras och uppgifterna är till största del årstidsberoende. Under vintertid så består det till 
största del av snöröjning och halkbekämpning genom främst sandning och saltning men även 
isrivning och kontroller av friktionstal. På våren åtgärdar entreprenörerna de skadorna efter 
vintern som tjällossning och låga temperaturer ger samt sand och skräpplockning utmed 
vägarna. Sommartid sker röjning och slåtter, rastplatsstädning, små beläggningsarbeten och 
arbeten med belysning. När hösten kommer påbörjas förberedelserna inför det mer hektiska 
vinterhalvåret samt att tiden spenderas på slåtter och slamsugning av brunnar. 

Det finns en del regler och riktlinjer som arbete måste följas och varierar en del beroende på 
vilken vägklass en väg har. Indelningen av vägklasser är mellan 1 och 5 där vägar med 
vägklass 1 har högst prioritet och 5 är lägst. Vägklassen är beroende av vad vägen har för 
ÅDT vilket är det är under ett år mätt genomsnittliga trafikflödet per dygn.  
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Utöver de olika årstidsberoende arbeten som måste utföras har en entreprenör också ansvaret 
för kontroll och tillsyn av vägnätet vilket sker genom regelbundna inspektioner. Det finns två 
olika typer av inspektioner som utförs, en så kallad vägvaktsrunda och en ATK som står för 
Automatisk Trafiksäkerhetskontroll. Under vägvaktrundorna ska föraren åka utmed en given 
rutt för dagen och kontrollera så att allt är som det ska vara utmed vägen. Felaktigheter ska 
dokumenteras och åtgärdas. Är problemet av grövre art ska det dokumenteras men ansvaret 
ligger hos beställaren att få arbetet utfört. Exempel på små fel som är vanliga är otillåten 
reklam inom vägområdet, skador på wire-räcke, mindre beläggningsskador som potthål eller 
annat som försämrar säkerheten längs vägarna. På en ATK-runda är huvudsyftet att 
kontrollera så att det inte finns några skador på de trafiksäkerhetskameror som är uppsatta 
utmed vägnätet. Kontrollen utförs med ett tekniskt hjälpmedel som Trafikverket 
tillhandahåller till entreprenören, det behandlas senare i detta kapitel. Väl ute på en ATK har 
det på driftområdet i Sundsvall slagits ihop med vägvaktrundan och dessa utförs då samtidigt. 

Under en inspektion ska entreprenören inspektera och prova i tillräcklig omfattning för att 
kunna säkerställa den beskrivna standarden under respektive konto som finns angivet i 
standardbeskrivningen som ska finnas som en del av förfrågningsunderlaget. 
Inspektionerna innebär också kontroll av byggnadsverk, signalanordningar och 
belysningsanläggningar. Brister som påverkar framkommligheten och trafiksäkerheten på 
vägen ska genast rapporteras till beställaren. Det som ska ingå i rapporteringen är 
vägnummer, lägesbeskrivning, stolpnummer (om märkning finns) samt omfattningen av 
bristen. 

Alla vägar är inte i behov av att besiktas lika ofta utan det varierar med vad vägen har för 
vägklass. Detta anges av Trafikverket: 

Vägklass:   Tidsintervall: 

1   3 gånger per vecka med jämn tidsfördelning 
2   2 gånger per vecka med jämn tidsfördelning 
3   Vart 7:e dygn 
4   Vart 14:e dygn 
5   Vart 14:e dygn 
GC-väg   Vart 7:e dygn 

Tabell 2. Tidsintervall för inspektioner 

 

4.3 Tekniska hjälpmedel 

För alla fordon som håller på med drift och underhåll så krävs det en del tekniska hjälpmedel 
för att klara av arbetet. Det absolut viktigaste hjälpmedlet för driftsfordon är tillgången till 
GPS för att kunna positionera viktiga felaktigheter eller vart en felaktighet har blivit åtgärdad. 
Trafikverket ställer krav på att alla fordon som används inom drift och underhåll av vägar ska 
göra mobila inrapporteringar från GPS positionerade fordon. Detta gäller fordon som avänds 
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för vinterresurser mer än 50 timmar per vinter-säsong och för övriga resurser som används 
mer än 50 timmar per år. Exempel på fordon som detta berör kan vara plogbilar, fordon som 
utför halkbekämpningsåtgärder och besiktningsfordon. Syftet med att inrapporteringen ska 
ske är för att Trafikverket på ett effektivt sätt ska kunna följa upp driftverksamheten för att 
erhålla en säkring av kvalitet gentemot trafikanterna men också för att de ska kunna se vilken 
åtgärd som är utförd, vart och vid vilken tidpunkt det åtgärdats. Nyttan för Trafikverket finns 
också att se vilka fordon som befinner sig ute på vägarna för att ha möjlighet att besvara 
förfrågningar om hur väghållningen sker vid extra påfrestande trafiksituationer som 
exempelvis ett stort snöoväder. 

Systemet används inte endast utav Trafikverket utan också av TLC(Trafiklednings Central) 
som är en del av Trafikverket och har stor användning av information om väglaget, 
felaktigheter och åtgärder som uppkommer ute på vägarna. Det används alltså som ett stöd för 
att informationen  till allmänheten om väglag och åtgärder ska höjas. 
Trafikledningscentralerna är dock inte enbart beroende av dessa rapporter utan har även andra 
system som kameror och vägväderstationer. 

MIP(Mobila Inrapporteringar från Plogbilar) är det system som används på Trafikverket för 
att ta emot data och rapportering, detta system sker via en webbtjänst som tillhandahålls. Det 
som gäller för de externa systemen som används av entreprenörerna är att de ska följa ett 
format som Trafikverket specificerat samt att all nödvändig information ska finnas i 
meddelandet. Informationen från MIP presenteras sedan i andra system som 
TRISS(TrafikInformationsStödSystem) eller liknande. Se Bild 1 för rapporteringsstrukturen. 

 
Bild 2. Schema över inrapportering från driftfordon 
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Med jämna intervall så genomför Trafikverket kontroller av att entreprenörerna sköter sin 
verksamhet på rätt sätt. Kontrollerna sker genom samordnade byggmöten mellan beställare 
och entreprenör. Ett byggmöte hålls i av en representant till beställaren i samverkan med 
berörda parter hos entreprenören som för det mesta är platschefen och arbetsledarna. Under 
mötet sker avstämning på alla entreprenörens arbeten, pågående, planerade såsom avslutade.  
De dokument som överlämnas till beställaren för kontroll är: 

• Sammanställning över ÄTA-arbeten sedan senaste mötet 

• Kontroll av att inspektioner skett med korrekta tidsintervall, besiktningsrapporter 

• Dagböcker och tidrapporter 

• Fakturaspecifikationer för godkännande 

4.3.1 VViS 

Runt om i Sveriges vägnät så finns det en mängd väderstationer uppsatta där halkrisken är 
som störst, tillsammans bildar dessa stationer ett mycket viktigt hjälpmedel för att upprätthålla 
säkerheten längs våra vägar. Systemet heter VViS(Vägväderinformationssystem) och används 
tillsammans med prognoser från SMHI, radar- och satellitbilder för att förebygga risker och 
olycksfaktorer utmed vägarna. 

Det finns drygt 760 stationer utmed vägarna varav 210 stycken är utrustade med kameror för 
att få ännu bättre uppfattning om hur väglaget är i realtid. Stationerna känns enkelt igen 
genom den gråa låda med teknisk utrustning som sitter uppsatt på en mast med vindmätare i 
toppen. Utrustningen som varje mätstation har varierar en del beroende på vad det är tänkt att 
den ska mäta. 

                                       
Bild 3. VViS Mätstation                  Bild 4. VViS Stolpe 

Alla mätstationer i Sverige bildar då tillsammans ett system som inhämtar och uppdaterar data 
2 gånger i timmen dygnet runt under hela vinterhalvåret. Varför det bara är vinterhalvåret som 
det sker med dessa intervall beror på att behovet av informationen är betydigt mindre på 
sommarhalvåret. Den data som inhämtas från varje station är: 

• Vindens hastighet och riktning 
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• Luftfuktighet 

• Lufttemperatur  

• Nederbörd 

• Temperatur två millimeter under vägytan 

• Kamerabilder (bara från vissa stationer) 
  

All data kopplas sedan till en interaktiv sverigekarta som presenteras på internet. Där kan alla 
användare som har tillgång till systemet (ca 800st år 2009) gå in och se all data över hela 
Sverige. Ett flertal processer innan data presenteras räknar ut daggpunktstemperaturer, risk för 
frosthalka, ackumulerade snömängder och gör prognoser av olika slag. Allt detta tillsammans 
med prognoser från SHMI gör att driftentreprenörerna kan planera sin vinterväghållning på ett 
effektivt sätt, en plogbilsförare får exempelvis en timme i förväg reda på att han måste ut och 
ploga snö vilket gör att föraren kan planera allt runt om med montering av skopa eller 
sandlastning för att vara redo när snöfallet slår till. 

Informationen finns också tillgängligt för allmänheten som kan gå in och läsa på 
trafikverket.se under Läget i trafiken, där är dock informationen ganska förenkelad i 
jämförelse med vad som ges i VViS. 

Det har diskuterats en del under senaste åren om noggrannheten hos mätstationerna och 
behovet att ta fram bättre utrustning för att spara pengar på onödiga 
halkbekämpningsåtgärder. En felberäkning av temperaturen med endast 0.1°C ger upphov till 
till felaktiga varningsutslag på 10.3% och vid en felberäkning på 1.0°C så blir det felaktiga 
varningsutslaget 65 % (Nordin, 2011). En felprocent på 10.3% ger i sig 3 felaktiga 
driftåtgärder. När (Nordin, 2011) studerade 166 VViS stationer så visade det sig att det var 
stora skillander på antalet varningar från stationer i samma område och att stationer som 
utrustats med extra temperaturgivare hade en skillnad på nästan 3000 utslag jämfört med om 
den vanliga givaren användes. På den senaste tiden har ny teknik börjat komma fram bland 
annat från ett företag som heter Mowic som har tagit fram ett nytt trådlöst 
halkvarningssystem, TrackIce, där trådlösa sensorer enkelt monteras i vägbana och 
kommunicerar med varandra samt sin moderenhet för att tidigt varna för halkan. Detta system 
har nyligen införts i skarp drift på vissa driftområden runt om i Sverige. 
 

4.3.2 AddMobile  

AddMobile är ett mjukvaruföretag som startades 2004 och de inriktar sig mot mobila 
företagslösningar som ska passa till både stora och små företag. Systemet används inom bland 
annat Peabs, NCCs och Skanskas driftverksamheter (www.addmobile.se). Det fungerar så att 
ett vanligt dataöverförings sim-kort används i den  mobila enhet som finns tillgängligt, det 
fungerar med de flest mobila produkter. Sedan positionerar AddMobile fordonet och föraren 
knappar in vilken åtgärd som utförs, så som plogning, saltning eller sandning. Det skapar då 
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ett meddelande som sedan ska skicka till Trafikverket. AddMobile går även att använda vid 
inspektioner som driftfordonen utför, som en besiktningsrunda, vid dessa inspektioner kan 
foto tas med den mobila enheten över upptäckt felaktighet och sedan skapa en arbetsorder om 
felaktigheten inte kan åtgärdas omedelbart.  

Inom just Peab så används AddMobile främst till vinterväghållningen och de fordon som 
sköter den men det finns även lösningar till andra arbeten. De är heller inte nöjda med hur 
system fungerar då de flesta rutter fått justeras i efterhand. AddMobile används i mobila 
enheter i fordonen som just inom Peab är HTC-telefoner som då sitter permanent i sina 
fordon.  

Det finns även andra liknande mobila företagslösningar ute på marknaden, Svevia har till 
exempel satsat en lösning som heter Mobiwin som tillhandahålls av företaget B&M 
Systemutveckling. Från de på Peab som tidigare jobbat inom Svevia så upplevs Mobiwin vara 
ett bättre system än AddMobile då det inte alls krånglat på samma sätt. 

 

4.3.3 Digitrip 

Digitrip är ett längdmätningsverktyg som sitter i alla Peabs fordon som håller på med 
inspektioner och inventeringar. Detta är ett väldigt omodernt hjälpmedel och kommer ersättas 
inom en snar framtid. 

Verktyget mäter längden ett fordon avverkar genom att mäta antalet rotationer av hjulet. På 
det sättet får man fram en korrekt 3D-längd. I och med det så fyller digitripen en funktion som 
inte en GPS hanterar på ett tillfredställande sätt.  

På bild 5 som visar en väg i profil, där kan man tydligt se skillnaden mellan hur 
längdmätningen går till med digitripen jämfört med GPS. När en GPS mäter lokaliseras olika 
punkter och det blir på så vis en mätning mellan punkterna medans digitripen mäter den 
verkliga stäckan. Digitripen kan även den ha felkällor där den kan ge felaktiga utslag om 
exempelvis däckens lufttyck är felande. 

När en vägvakt är ute på sin runda måste föraren från bestämda punkter nollställa digitripen 
för att få ett avstånd till en eventuell felaktighet som upptäcks. Detta för att kunna ge korrekt 
rapportering till Trafikverket samt internt inom Peab för att lokalisera problemet i fall att en 
åtgärd vid ett senare tillfälle skulle behövas. 
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Bild 5. Väg i profil, jämförelse i längdmätning mellan digitrip och GPS 

 

 

4.3.4 Pocket LOOX T830 

När en ATK-runda påbörjas så måste först en handdator kopplas upp mot GPS, det är en 
Pocket LOOX T830. Den utrustningen visar föraren som utför kontrollen vilken som är den 
maximala tillåtna hastigheten på berörd sträcka och vart de olika hastighetskamerorna är 
uppsatta. Föraren får då upp skyltad hastighet på handdatorns skärm och behöver sedan endast 
bekräfta att det stämmer. Genom en enkel knapptryckning. Detsamma gäller om en 
fartkamera är utan skador, det behövs endast en snabb bekräftelse. Skulle det däremot vara 
någon felaktighet på kamerorna eller den skyltade hastigheten så skickas en felanmälan via 
handdatorn och det går ut både till Trafikverket och till polis som då får ta till lämpliga 
åtgärder mot felaktigheten. 
I handdatorn finns mjukvaran Sisyfos. För att få uföra en ATK så krävs det också en specifik 
utbildning i hur programvaran fungerar och hur man gör kontrollen manuellt utan den 
tekniska utrustningen. Denna utbildning är det för tillfället endast en vägvakt och en 
arbetsledare på Peabs driftområde Sundsvall som har. 
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Bild 6. Pocket LOOX T830 (det övre instrumentet) och Digitrip (det undre) 
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5. Genomförande 

5.1 Utveckling av tablet 
Utvecklingen av denna specialdesignade tablet är den enskilda del som tagit mest tid under 
detta examensjobb. Utvecklingen har skett på Peabs anläggningsavdelning på kontoret i 
Sundsvall och har haft Markus Lögdal och John Backman som projektledare. Under 
utvecklingsprocessen har mycket av arbetet från deras sida handlat om kontakt med olika 
programmerare som gjort olika tillämpningar i främst FastCAD. FastCADs utvecklare Mike 
Riddle som bor i USA är en person som varit väldigt involverad i denna utveckling 
tillsammans med hans svenske kompanjon Peter Olsson på PK Data. De två har tillsammans 
designat alternativ för göra det möjligt med GPS i FastCAD.  

På Peab har arbetet mycket gått ut på att hitta tillfällen att fatta beslut om plattans upplägg. 
Där har de som arbetar ute i driften haft en viktig roll i och med att det är just dom som 
kommer att arbeta med denna innovation. Deras synpunkter har samlats in av mig som 
exjobbare vid olika deltagande observationer som gjorts ute på de regelbundna inspektioner 
som genomförs av vägdriftområdet. Deras synpunkter har därefter tagits upp till diskussion 
med Markus och John för att tillsammans besluta om vad som är lämpligt. Huvudfokus för 
plattans upplägg har legat på att den ska bli lättanvänd och få bort en stor del av det 
pappersarbete som tidigare förekommit i alla steg av driftverksamheten.  

Under utvecklingen så har problemet med att många olika parter inom Peab har kommit med 
olika ideér angående upplägget på tableten vilket har dragit ut på beslutsprocesserna. 

 

5.2 Utvärdering 
Utvärderingen av tableten blev bristfällig på grund av en bristande besultsprocess inom Peab 
där implementeringen av tabletsen i skarp drift aldrig hann bli av innan tiden för mitt 
examensjobb var över. Tanken med själva utvärderingen var att genomföra intervjuer med 
personer som fått använda tableten ute i vägdriften där fokus skulle ligga på hur 
användbarheten av plattan var. Intervjuerna kunde inte genomföras med tanke på att det inte 
fanns någon att intervjua då de enda som testat plattan är jag själv, min handledare Markus 
och John Backman som jobbar med utvecklingen av tableten. Utvärderingen har istället utgått 
ifrån tester som jag utfört under ett antal inspektioner av vägnätet där tableten används i 
liknande former som dagens arbete utförs. Hänsyn är taget till förarnas åsikter om hur plattan 
bör användas och vad som är de viktigaste egenskaperna som denna innovation bör ha. 
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6. Tabletens utformning och användning 

6.1 Motion CL900 
Valet utav tablet från Peabs sida föll på tableten Motion CL900 Tablet PC. Detta är en robust 
tablet som till skillnad från många andra surfplattor är anpassad för att använda inom 
arbetslivet och inte för nöje. Plattan är väl lämpad att användas inom produktionsverksamhet 
då den tål en del stryk eftersom den är byggd runt en inre ram för att ge strukturell styvhet. 
Den är också IP52-godkänd vilket innebär att den tål att utsättas för damm, visst vattenstänk 
och även användning vid mindre regnmängder. 

Tableten har operativsystemet Windows 7 Professional. Det ger möjligheten att använda 
tillämpningar som är nödvändiga för att denna teknik ska vara användbar. Att valet föll på en 
windowsbaserad platta har att göra med enkelheten att kunna använda program som används 
på en vanlig PC så som CAD-program eller bara enkelheten att använda word och excel-
dokument som man vill. Att det också enkelt går att få tillgång till PEABs intanät och 
databaser är också en av anledningarna till att valet föll på denna tablet. 

Enligt tillverkarna av plattan så ska den ha en utökad batteritid på upp till 8 timmar för att 
klara en hel arbetsdag ute i fält. Det stämmer inte helt enligt mina erfarenheter, men detta 
behov kommer inte heller att finnas då laddning sker direkt i fordonet. Skärmen har storleken 
10,1” med de yttre dimensionerna 7,06”x10,9” och tjockleken 0,61”. Det går att jämföra med 
Ipad 2 som skärmstorleken 9.7” som dock är betydligt tunnare och väger därmed mindre. 

Tableten har också en inbyggd penna som är det som används för att navigera på plattan. Det 
går alltså inte att använda sina fingrar för att klicka på olika saker. Med pennan så blir det 
möjligt att ”nota” som innebär att användaren kan skriva och anteckna på skärmen med den 
inbyggda pennan. 

Teknisk information:                                                                                                                  
 
Skärm:  10.1’’ 
Bredd/längd:  7.06’’/10.9’’ 
Tjocklek:  0.61’’ 
Batteritid:  8h 
Vikt:  0.95kg 
Processor:  Intel®Atom™ Z670 1,5GHz 
RAM:  1GB 800MHz DDR2 (möjlighet till 2GB) 
Upplösning:  HD 1366x768 
Operativsystem: Windows 7 
Hårddisk:  30/62GB SSD(Solid State Drive) 
   3 USB portar 

Faktaruta 1, Teknisk information för tablet 
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6.2 GPS 
Eftersom det i tableten ingår ett mobilt bredband, Gobi™, så är GPS-funktionen i tableten 
förbättrad jämfört med andra surfplattor. Vid uppstart innan en inspektion måste Motion 
Broadband Connection Manager öppnas för att göra en uppstart av GPSen i plattan. 

 
Bild 7. Motion Broadband Connection Manager 

 

Genom att då starta igång GPSen så börjar den leta position genom att från början få kontakt 
med tillräckligt många satelliter, som kan ses i fälten Satellites in Range och Satellites 
Acquired. Vanligtvis så behövs det kommunikation med mellan 8 och 12 satelliter för att 
tableten ska hitta en position. Positionen visas i latitud och longitud just i detta program. När 
sedan positionen visas i FastCAD så går det att ställa in vilket koordinatsystem som ska gälla, 
här ska det väljas SWEREF 99 TM som är det vanligaste koordinatsystemet att använda i 
Sverige och används i både NVDB och av Trafikverket. Detta program för GPSen visar också 
i vilken hastighet fordonet rör sig i. Det kan man se i fältet Speed och det visas i både 
KPH(km/h) och MPH(miles/h). 

För att tableten ska hitta en GPS-position så krävs det att man är stående utomhus i ett litet tag 
eftersom den inte klarar av att hitta tillräckligt många satelliter när den befinner sig under tak. 
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Även ute i fordonet bör tableten placeras i närheten av framrutan för att den enkelt ska hitta 
sin position. När väl positionen är funnen kan den vara liggandes vart som helst fordonet. 

6.3 FastCAD 
På tableten så kommer utgångspunkten för hela processen vara ett CAD-program där det 
befintliga vägnätet kommer att visas i en dwg-fil. Den filen tillhandahålls direkt från NVDB 
och visas i detaljeringsnivån körbanenivå. Filen som visas i FastCAD som är det valda CAD-
programmet kommer att visa exakt vilka vägar som ingår i entreprenaden och du som förare 
kan tydligt se om du hamnar på en väg som inte ingår i driftområdet i och med att dessa vägar 
inte visas. I FastCAD så har Peab tillsammans med Mike Riddle(FastCADs grundare) gjort så 
att GPS-tracking kan visas direkt i CAD-programmet. Här kan man då se vart på vägnätet 
driftfordonet befinner sig samt en hel del andra uppgifter som sektion, vägnummer, 
koordinater med mera. 

 

 

Bild 8. Faktaruta vid GPS-tracking 

 

FastCAD är ett CAD-program utvecklat av Evolution Computing med den välkände Mike 
Riddle i spetsen som under årtionden varit involverad i utvecklingen av CAD-program där 
han till exempel lanserat program som EasyCAD vilket i stort sett är FastCAD fast i 2D.  
 
FastCAD fungerar som vilket annat CAD-program som helst. Anledningen till att just valet 
från Peabs sida föll på FastCAD berodde på möjligheterna som fanns att modifiera de olika 
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funktioner som önskades i och med ett väldigt nära samarbete med Mike Riddle och Peter 
Olsson. De två har genom kontakt med Peab skräddarsytt GPS-tracking i programmet vilket 
är en funktion du inte kan hitta i den upplaga som du annars köper. Det finns också andra 
anledningar till att valet föll på FastCAD och det har att göra med att FastCAD är betydligt 
mindre resurskrävande än exempelvis populära AutoCAD som bland annat kräver mycket 
mer RAM-minne. Att det är mindre resurskrävande är en viktig pusselbit för att programmet 
ska fungera bra på en tablet som har betydligt mindre prestanda än en vanlig PC. 

 

6.4 Dokumentation 
Väl ute på inspektioner så kontrollerar vägvakten så att vägen och dess sidoområden håller 
given kvalitet. Uppnås inte den kvaliteten eller att en skada upptäcks på vägens tillhörande 
utrustning så ska detta rapporteras. Beroende på upptäcktens allvarlighet och omfattning så 
måste detta dokumenteras på olika sätt. Är felet av mindre art så räcker det oftast med en liten 
anteckning om felets läge, vad och om något behöver åtgärdats. Är dock felet av en aningen 
allvarligare art så måste det dokumenteras med bland annat fotografi, läge(koordinater, 
vägnummer, sektion och riktning) samt en beskrivning. Detta leder till slut till ett dokument 
som heter ”Besiktningsrapport”, den blanketten är underlaget för fakturering till Trafikverket.  

Ute i fordonen så kan föraren som upptäcker en felaktighet då få tillgång till nödvändiga 
dokument som kan fyllas i. De ligger under en rullmeny och när ett dokument öppnas så 
klistras automastiskt läget där bilen befinner sig in i dokumentet. Den informationen som 
klistras in är vägnummer, underväg, län, koordinater och sektion. Dokumenten kan också 
enkelt sparas på driftens sammarbetsplats där den mesta av dokumentationen finns. 

Dokumentation av en skada kräver oftast ett fotografi före och ibland efteråt om detta inte är 
uppenbart hur det ser ut efter åtgärden. Foto kommer att tas med tabletens kamera som är på 
3,0 MP. Fotografiet som tas kan sedan på ett enkelt sätt infogas i rätt dokument via ett 
program i tableten som heter RitePen. RitePen är ett smidigt program som gör det möjligt att 
nota på tableten både genom att skriva text eller att göra olika markeringar i bilder och text. 

I fyra snabba steg så kan ett fotografi infogas i ett dokument: 
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Steg 1: 
Ett fotografi tas på en upptäckt eller åtgärd utmed vägnätet som här får representeras med en 
kaffemugg. RitePen är menyn som är längst upp i mitten på skärmen. Där markeras symbolen 
som ser ut som en kamera för att klippa ut den del av skärmbilden som är relevant, 
anteckningar kan också göras vilket kan ses under steg 2. 

 

              Bild 9. Steg 1: Infoga fotografi i ett dokument 

Steg 2: 
Efter att eventuella anteckningar gjort på bilden så väljs alternativet ”Save to clipboard” 

 
Bild 10. Steg 2: Infoga fotografi i ett dokument 
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Steg 3: 
När användaren sedan står i rätt ruta i dokumentet som i det här fallet är en 
Besiktningsrapport så behöver man bara välja klistra in eller ännu enklare trycka kommandot 
Ctrl+V. 

 
Bild 11. Steg 3: Infoga fotografi i ett dokument 

 

Steg 4: 
Nu finns bilden i dokumentet, då kan den enkelt finjusteras till rätt storlek. 

 
Bild 12. Steg 4: Infoga fotografi i ett dokument  
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6.5 Rapportering 
Från alla driftfordon på driftområden med nyare kontrakt ska det ske rapportering till 
Trafikverkets MIP med GPS position som ska samlas in var 30:e sekund till det egna 
systemet. Det är idag inget som fungerar i tableten men kommer i ett senare skede av 
utvecklingen att implementeras. Rapporteringen i nuläget sker istället via blanketten 
”Besiktningsplan – Besiktningsresor” som finns tillgänglig via plattan. Där signerar föraren 
sina utförda rutter för dagen genom att skriva sina initialer i rutan under rätt datum. På den 
blanketten antecknas också de upptäckter som gjorts utmed vägarna samt vilka mindre 
felaktigheter som åtgärdats. 

För intern hantering av arbetsordrar används ett dokument som heter ”Arbetsorder / 
Dagsrapport” och det används både för upptäckter och åtgärder i nuläget. Det här dokumentet 
finns också tillgängligt i plattan men är inget dokument som är särskilt användbart ute i fältet 
utan kan lika gärna skrivas inne på driftcentralen för att inte bli stående en längre tid för 
dokumenthantering vid en vägkant. 

För skador längs vägen som ska åtgärdas eller har åtgärdats används ett dokument som heter 
”Besikningsrapport”. Detta dokument anger dels läget för skadan, alltså koordinater, sektion, 
vägnummer och vilket län det är dels så finns utrymme för fotografi före och efter att 
problemet åtgärdats. En hel del andra fält finns också att fylla i. Kan ses bland bilagorna. 

Det finns också dokument för specifika skador som uppkommer frekvent på vägnätet. Ett av 
dokumenten används när det finns reklam uppsatt inom vägområdet som annonsören ej har 
tillstånd för. Då skrivs ett dokument som heter ”Otillåten reklam inom vägområdet”, och där 
finns likt besiktningrapporten utrymme för att bifoga en bild som visar vart 
skylten/banderollen är uppsatt i förhållande till vägen. På dokumentet ska också läget anges. 
Just dessa otillåtna reklamskyltar som finns uppsatta ger inget underlag till fakurering utan 
dokumenten används endast internt och signeras om annonsören skulle komma och hämta sin 
skylt eller banderoll.  
Den andra blanketten är till för att hantera skador som uppkommer på wire-räcken som finns 
längs våra stora vägar. Det blanketten heter ”Wire-skador” och ska också innehåll foto, 
beskrivning av skadad och när den upptäcktes. 

 

6.6 Jämförelse mellan de två arbetssätten 
En jämförelse mellan de två arbetssätten har ställts upp på ett konkret sätt för att det tydligt 
ska visa vart skillnaderna ligger i själva arbetsmetodiken. De största skillnaderna har nedan 
ställts upp i punktform: 

• Ett mindre behov av pappersarbete 

Pappersarbete är något som nödvändigtvis inte behöver vara negativt för ett arbetes 
effektivitet och lönsamhet. Det kan i många fall vara en bättre arbetsmetod än att använda 
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olika tekniska hjälpmedel. Men den arbetsmetodik som här tillämpas ute i vägdriften är inte 
av det fallet i och med att pappersarbetet måste göras i flera faser med först enkla noteringar 
som sedan kompletteras senare på samma pass. Här kommer digitaliseringen med allt vad 
tableten har att erbjuda bidra till ett minskat pappersarbete. Pappersarbetet kommer 
nödvändigtvis inte försvinna helt utan kan tillämpas på de områden inte tableten klarar av. 

• GPS används för positionering 

Istället för att som i nuläget använda digitripen för att positionera upptäcker/åtgärder kommer 
nu detta skötas genom tabletens GPS som ger exakta positioner med vägnummer, koordinater 
och sektion för att göra det enkelt att hitta igen problemen. GPSen tillämpas också för att 
rapportera till Trafikverket att alla vägnätets olika slingor har inspekterats med rätt intervall. 
Att en slinga är inspekterad signeras i nuläget av vägvakten med sina initialer på en blankett, 
med tableten kan man nu visa att GPSen ritat upp den avverkade slingan och på så vis 
kvalitetssäkra redovisningen. 

• Fotografering direkt till dokumentet 

Nu kommer fotografier som måste tas på diverse saker utmed vägarna kunna läggas in direkt i 
dokumenten i och med att tableten har en integrerad dokumentationskamera på baksidan. 
Istället för att det går till som i nuläget att det fotograferas med en digitalkamera där bilderna 
sedan överförs till datorn i slutet av dagen för att till slut skrivas ut och häftas ihop med rätt 
dokument. 

• Dokumenten sparas till rätt plats  

Med dagens omfattande pappersarbete så är det väldigt lätt att dokument och blanketter kan 
komma bort inne på driftcentralen när det hanteras en sådan mängd papper. Här slipper man 
detta med tableten då alla dokument kan sparas till rätt plats inne på samarbetsplatsen och 
behovet av att skriva ut dessa kommer att minska rejält. 
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7. Analys och slutsats 

Utifrån det tidigare systemet så är det inte svårt att dra slutsatsen att detta nya arbetssätt 
kommer att bli mycket effektivare och smidigare att använda. Där tidigare en stor del av 
arbetet har hanterats på ett omodernt sätt med nästan ingen digitalisering av verksamheten alls 
utan arbetet gjordes via handskrivna blanketter och dokument som vid behov matades in 
digitalt.  

7.1 GPS och CAD 

7.1.1 Analys av GPS 
Den största förbättringen jämfört med tidigare är att man får införa en lösning med GPS som 
fungerar utan krångel. Det som i nuläget görs är en onödigt lång process med alldeles för 
mycket pappersarbete. För bekräftelse av inspektionsrundor så signeras dokument för hand 
och kontrolleras av beställaren på byggmöten. Dessa signaturer skulle vara enkla att förfalska 
och ljuga om att den och den sträckan har kontrollerats. Nu får Peab istället ett tydligt material 
att redovisa i och med att en avverkad inspektion kan visas i ett kartfönster och en dwg-fil 
som skapas av FastCAD med dess integrerade GPS. Detta kommer att förenkla för Peab 
eftersom de kommer att slippa utskrifter av alla blanketter med tillhörande sortering och 
insättning i pärmar som för tillfället sker. Nu kan de istället ha allt lagrat digitalt med ett 
enkelt mapp-system som kan sorteras på lämpligt sätt, förslagsvis efter datum och de sex olika 
slingorna som finns i just detta vägdriftområde. Det förenklar även också för Trafikverkets 
kontrollant som enkelt kan se att alla slingor i vägnätet är kontrollerade och vad som dök upp 
under inspektionen. 

För att detta ska bli överskådligt både för Peab och beställarens ombud så krävs det att ett 
lämpligt dokument konstrueras. Det dokumentet borde innehålla ett kartfönster som tydligt 
visar den rutt som vägvakten kontrollerat för dagen, det borde också innehålla de olika 
upptäckter som gjorts efter vägen och vart dessa upptäckter har gjorts. Här finns redan en bra 
funktion där föraren genom en enkel knapptryckning i FastCAD får koordinater, sektion, 
vägnummer och län kopierat till klippbordet för att enkelt kunna klistas in på lämpligt ställe i 
ett dokument. 

GPSen som används är också väldigt exakt positionsmässigt, alla positioner har stämmt 
perfekt vid alla tester som genomförts. Det har fungerat mycket bättre än den mjukvaran som 
används på Peab d.v.s. AddMobile. Eftersom AddMobile används i förarnas mobiltelefoner så 
blir GPS-rutterna bristande när de rapporteras in till driftcentralen och måste där inne justeras 
i efterhand. En bidragande orsaken till att rutterna blir felaktiga från AddMobile tros bero på 
att GPSen som används är den som finns i en vanlig HTC-telefon vilket kan göras att 
positionerna inte alltid blir särskilt exakta och därmed ger felaktig data.  

En nackdel med GPSen som upptäckts är att det kan ta tid för den att hitta sin position. Det 
har vid testerna som gjorts tagit några minuter innan den får positionen med latitud och 
longitud trots att GPSen har hittat 10 satelliter. Det är ett problem som det ännu inte finns en 
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lösning till men en teori som kommit fram är att eftersom tableten är från USA börjar den leta 
position där och rör sig sedan vidare. En anledning skulle kunna vara en felaktig lokalisering i 
GPSens satellitkalender som gör att GPSen påbörjar en sökning efter satelliter som inte finns 
inom räckhåll. Att det tar tid att hitta position är något som skulle behöva en optimering i och 
med att föraren inte har någon anledning att starta sin GPS innan han/hon kommit utomhus. 
Och när du väl tagit dig ut vill du helst sätta dig i fordonen och komma iväg så snabbt som 
möjligt, detta kan då skapa ett irritationsmoment om det inte går tillräckligt snabbt trots att 
några minuter inte är särskilt lång tid. 

 

7.1.1 Analys av FastCAD 
Peabs val att satsa på ett CAD-program som FastCAD är väl genomtänkt och ett smart drag. 
Med tanken på att en tablet inte har samma prestanda och kapacitet som en vanlig PC så hade 
det säkerligen uppstått en del svårigheter om man hade valt att satsa på en Autodeskprodukt 
så som AutoCAD då de är betydligt mer resurskrävande än vad FastCAD är. En annan viktig 
detalj med valet av FastCAD är det fina samarbetet som fördes mellan utvecklarna av 
FastCAD, deras partner i Sverige på PK Data och Peab. Detta samarbete är en grundpelare för 
att hela denna innovation har möjligheten att bli till. På förfrågningar från Peab så har 
Evolution Computing modifierat programmet så att funktionen med GPS blivit tillgänglig på 
en speciell version enbart avsedd för Peabs verksamhet. Sedan har Peab också samarbetat 
med Peter Olsson på PK Data som också möjliggjort många funktioner i FastCAD som bland 
annat automatisk inklistring av befintligt läge i det dokument som valts. 

Det är en stor fördel med att kunna se hela vägnätet på skärmen när vägvakterna är ute och 
åker längs vägarna, den största fördelen med detta är att det enkelt går att se vart gränserna för 
entreprenaden finns, man ser tydligt på ritningen när man befinner sig utanför vägnätet som 
tillhör Trafikverket och Peab. För nyanställda kommer detta vara ett enormt hjälpmedel 
istället för att behöva ha med sig kartor ut på inspektionerna och på så vis lära sig eftersom 
vad som tillhör entreprenaden eller ej. 

 

7.2 Tablet 
Tableten som används är som tidigare skrivits redan anpassad för att användas till mobila 
verksamheter ute i arbetslivet och är ingen surfplatta du köper för att ha som en ”leksak”. 
Prestandan på tableten är jämfört med andra surfplattor är mycket bra, att jämföra med nya 
ipad 2 som har en CPU-klockning på omkring 1GHz och där ligger denna Motion CL900 på 
en hastighet på 1,5 GHz. Tableten har också ett DDR RAM-minne på 2,0GB som kan 
jämföras med ipadens 512MB.  

Ett problem som upplevts med tableten är att den är aningen segstartad, för att komma in till 
startmenyn tar lite för lång tid. Detta är också något som kan skapa ett irritationsmoment som 
gör att intresset minskar för att börja använda denna innovation. Vad detta beror på är än så 
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länge okänt. Detta skulle kunna bero på att tabletens prestanda skulle behöva vara ännu bättre 
än vad den i nuläget är. Här finns det möjligheter till att ta in ännu bättre tablets av samma 
tillverkare som har ett utbud av högpresterande tablets. Priset är dock det som avskräcker från 
att göra en uppgradering av hårdvaran då en bättre tablet kostar nästan tredubbelt i pris. 

 

7.2.1 Operativsystem 
Att tableten har windows 7 som operativsystem är också en positiv detalj. Det var 
utgångspunkten för att det skulle fungera att ha ett CAD-program som FastCAD i plattan. Att 
ha windows gjorde det också möjligt att använda dokument i word och excel precis som man 
vill som just i versionen som jag utvärderar är en grundförutsättning för att kunna 
dokumentera allt som behövs. Att det sedan blir otroligt mycket enklare att få tillgång till 
Peabs intranät är också positivt med att använda windows istället för att ha en surfplatta 
baserad på applikationer. Tillgången till Peabs samarbetsplatser är en grundförutsättningen för 
att detta system ska kunna fungera på ett lätt och användbart sätt, att istället spara ner 
dokument och blanketter på plattans hårddisk för att göra en synkronisering till 
samarbetsplatsen senare skulle inte vara lite effektivt. Vid en sådan situation skulle inte 
hanteringen av beslut ha möjlighet att hanteras lika snabbt som det nu kan göras i och med att 
rapportering om upptäckter och åtgärder inte kan nå driftcentralen innan vägvakten har 
kommit tillbaka efter sin runda för dagen. 

 
Bild 13. Motion CL900 Tablet PC 
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7.2.2 Tabletens kameror 
Tableten har två kameror, en kamera med ett dokumenteranade syfte som sitter på tabletens 
baksida och en webbkamera som sitter fram ovanför skärmen. De har olika kvalitet på bilder 
då de inte fyller samma syfte, den bättre och bakre kameran knäpper bilder med en kvalitet på 
3,0 MP vilket i sig inte är imponerande bra. Den mindre bra kvaliteten på kameran kommer 
framför allt bli påtaglig under årets mörkare månader då behovet av att använda en 
digitalkamera med blixt kommer att finns. Här kommer inte tabletens kamera att räcka till i 
kvalitet på fotografierna vilket till största del beror på att tableten inte erbjuder någon blixt vid 
fotografering. Problemet med att knäppa med en annan kamera än den som finns integrerad i 
tableten är att fotografiet inte kan läggas in i dokumentet innan dagens runda är slut och 
föraren återvänt till driftcentralen. Möjligheten finns att lägga in foton från en extern kamera i 
och med att plattan har en USB-port men detta kommer att ta en del tid att göra varje gång 
och man vill inte som vägvakt bli stående allt för länge längs en vägkant utan inspektionen 
bör flyta på så smidigt som möjligt. Att enkelt kunna infoga fotografiet i det dokument som 
ska fyllas i är också en fördel med att använda den integrerade kameran. Den lite sämre 
webbkameran har en kvalitet på 1,3 MP men denna används sällan eller aldrig, speciellt inte 
ute på en inspektion. Användningen av denna skulle kunna vara om något system upprättas 
där arbetsledare har videokommunikation med vägvakten vid speciella behov, detta skulle 
hypotetiskt kunna vara en situation där vägvakten inte vet vad som är rätt åtgärd vid ett 
problem och vill kunna fråga arbetsledare med mer rutin om råd. Där skulle webbkameran 
kunna användas genom ett videosamtal för att arbetsledare ska kunna få full insikt i vad 
situationen handlar om för att lösa det på bästa sätt. 

 

7.2.3 Den mobila anpassningen 
En annan positiv egenskap som tableten har är anpassningen till mobila arbetssätt. Det finns 
mängder av utrustning att beställa från tillverkarens hemsida med produkter så som 
dockningsstationer, tangentbord, möss och utrustning som gör tableten enkel att bära som är 
speciellt anpassade till denna Motion CL900. Att den sedan är en tålig tablet om man jämför 
med många andra surfplattor på marknaden är en bra egenskap när plattan ska användas inom 
den här verksamheten där den utrustning som används då och då kan få ta lite stryk. Att den 
tål damm är viktigt i och med att arbetet utförs alltid längs med vägar där det som bekant kan 
damma rätt rejält, speciellt grusvägar under sommartid om de inte har behandats riktigt. 
Tableten är också delvis vattentålig och klarar av att utsättas för normalt regn under en kortare 
tid, det kommer att behövas då det inte alltid är strålande solsken när en upptäckt/åtgärd 
kräver att föraren måste kliva ut ur fordonet för att dokumenter eller återtälla. 
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7.3 Dokumenthantering 
Hanteringen av dokument och blanketter är i nuläget ännu inte optimerad och skulle kunna 
förbättras avsevärt. Blanketterna som används är anpassade för att bli skrivna för hand efter 
att dagens rutt är avslutat vilket inte kommer bli särskilt akuellt nu med tableten där 
dokumenten ska kunna skapas och slutföras i största möjliga mån direkt utifrån fordonet. 
Därmed skulle alla de olika dokument och blanketter som används behöva en förnyelse för att 
få en så enkel layout som möjligt och på så vis bli simpla att fylla i. En stor del av det som 
behöver fyllas i på dokumenten är sådant som kan skötas med automatisering så som läget 
med koordinater, sektion och vägnummer, datum och vem som gjort upptäckten/åtgärden. 

 

Ett behov kommer också finnas att anteckna även små felaktigheter som åtgärdas då och då 
utmed vägnätet. Det kan vara felaktigheter så som att räta upp ett vägmärke som står snett 
eller att fylla igen ett potthål om material till detta finns i fordonet. Dessa felaktigheter vill 
beställare se att entreprenören har utfört men det är inga arbeten som ger underlag för att 
fakturera Trafikverket och därmed behöva fylla i en rad av blanketter för detta. Ett enkelt sätt 
för att kunna anteckna dessa saker bör finnas i systemet så att det också kan visas för 
beställarens ombud att under dagens tur så sopades det bort snö från x antal skyltar eller 
liknande.  

 
Bild 14. Lagning av slaghål. 
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Från tidigare hantering av dokument där i stort sett allt som utfördes dokumenterades med 
papparsblanketter så kommer tableten att ge hela dokumenteringsprocessen ett stort skjut 
framåt i utvecklingen i och med att en väldigt liten del pappersarbete kommer att finnas kvar 
om systemet används på rätt sätt. Behovet av att skriva ut alla dokument som skickas till 
samarbetsplatsen kommer inte längre finnas utan för att visa beställaren så kan man istället 
bara visa upp platsen på datorn där dokumenten ligger och han/hon kan därigenom kontrollera 
att allt är som det ska vara.                                                                  

De dokument och blanketter som finns tillgängliga från tableten i nuläget är i stort sett samma 
blanketter som användes tidigare och fylldes i för hand. Det är både dokument i excel och 
word som några av dom har justerats för att kunna infoga fotografier och 
upptäckten/åtgärdens läge. Läget är den viktigaste förändringen där det automatiskt i alla 
dokument kommer att klistras in befintligt läge genom att bara öppna rätt dokument. Det är en 
smidig funktion som kommer vara till mycket hjälp istället för att behöva knappa in 
koordinater och sektioner för hand i ett dokument som då kommer ta en del tid. 

 

 

 

7.4 Metodanalys 
Arbetet med implementeringen av tableten blev inte helt som planerat. Upplägget för detta 
examensarbete var att genom litteraturstudie, deltagande observationer och tester till slut 
genomföra intervjuer med personer inom vägdriften som fått uppleva och testa plattan i sitt 
arbete. Så långt i processen hann inte Peab implementera tableten utan vid slutet av mitt 
arbete så var det fortfarande några små steg kvar innan tableten kunde börja användas på 
riktigt. Att detta drog ut på tiden berodde på att beslutsprocessen med hur plattan skulle 
utformas med nödvändiga blanketter, dokument och funktioner inte fungerade som den skulle.  

Litteraturstudien var en del av arbetet som pågått under alla de 10 veckorna. Där fanns 
mycket material att läsa men lite som behandlade just det arbete som jag skulle genomföra. 
Det fanns en hel del att läsa om vinterväghållning som mest innefattade plogning, sandning 
och annan halkbekämpning vilket också är den stora och kostsamma delen av drift och 
underhåll av ett vägnät. Nästan inget material fanns som behandlade inspektioner, 
besiktningar och kontroller av vägnätet vilket är det som examensarbetet behandlat. 
Litteraturstudien har ändå varit otroligt givande för att få en översiktlig bild på hela drift och 
underhållsprocessen. Den har gett insikt i vilka stora utvecklingsmöjligheter det finns på den 
tekniska sidan inom denna bransch. 

De deltagande observationerna är den metod gett mig möjligheten att gå in på djupet i mina 
analyser i och med att jag har haft möjligheten att dels granska arbetsgången från sidan och 
sedan varit en del av arbetet med att göra upptäckter eller åtgärda felaktigheter. Det har varit 
en väl lämpad metod för ändamålet att granska det gamla systemet och det har verkligen givit 
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mig möjlighet att se behoven och potentialen för utveckling inom besiktning och kontroller av 
ett vägnät. När man får vara del av arbetet och uppleva de problem som finns på egen hand 
gör att man får en bra bild av vad som skulle behöva förbättras och utvecklas. 

De tester som utförts med tableten har till största del givit förväntade resultat. Det mest 
fungerade som det var tänk. De tester som gjort av tableten ute med vägvakterna är de som 
varit mest givande därför att möjligheten har funnits att jämföra med de gamla metoderna för 
att verkligen få en bild av hur effektiv tablet är och kan bli. De andra testerna i vanliga fordon 
som inte används i vägdriften har mer bara varit som bekräftelse av att tekniken fungerar som 
den ska med de olika finesser som plattan har att erbjuda en vägvakt ute i fält. 

 

7.5 Förlag till förbättring 
Som tidigare också tagits upp i denna rapport finns det en del saker som Peab fortfarande 
måste jobba på och förbättra. Det finns också en del andra förbättringsförslag av olika slag 
som skulle kunna gynna denna innovation och göra den till ett mycket användbart hjälpmedel 
i framtiden. 

 

• Införa ett ledningssystem 

Peab och Trafikverket får då och då in rapporter från allmänheten om problem som finns 
utmed vägnätet och akut behöver åtgärdas, problem av den arten skulle kunna vara ett föremål 
som ligger på vägen och förhindrar framkomligheten. När denna rapportering når 
driftcentralen så har de som ansvar att lösa det akut problemet genom att skicka ut ett eller 
flera fordon till uppgiven plats eller att fördela ut ansvaret till något av entreprenörens fordon 
som redan är ute i fält. I nuläget sker detta genom att personerna inne på driftcentralen, som 
oftast är en arbetsledare, måste ringa ut till alla förare som befinner sig ute på vägarna och 
kolla vem som är mest lämplig att åtgärda problemet. I dessa situationer skulle det finnas tid 
att tjäna på att använda ett ledningssystem där arbetsledare och platschef inne på centralen 
kan ha fullkomlig kontroll över vart alla fordon befinner sig och vad de håller på med ute på 
vägen. Då går det enkelt att ha kontroll över vem som är mest lämpad att hantera det akuta 
problemet och endast ett samtal behöver göras ut till fordonet. 

Att ha möjligheten att på en kartbild i realtid följa sina fordon och objekt utmed vägarna ger 
entreprenören en pålitlig kvalitetssäkring av arbetet så att alla förare sköter sig som dom ska. 
Detta är dock inte de enda fördelaktiga möjligheterna med ett ledningssystem. Det går också 
med vissa system att skicka ut körordrar till fordonen och även få automatisk felrapportering 
om föraren inte skulle följa angiven färdbeskrivning. Dessa system används mycket av 
transportföretag som kvalitetssäkring men jag tror det skulle vara lika användbart inom drift 
och underhållsbranschen. 
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• Arbetsordersystem 

Ett nytt arbetssätt för hantering av arbetsordrar är något som skulle kunna effektivisera Peabs 
verksamhet. När allt som idag går via pappersarbete där en upptäckt först blir vetskap för 
arbetsledare och platschef i slutet av dagen när vägvakterna återkommer från sina respektive 
uppdrag så finns det möjligheter att effektivisera detta. Här skulle ett enkelt arbetsordersystem 
kunna införas där rapporteringen av en felaktighet också skulle skapa en arbetsorder som 
arbetsledningen direkt skulle kunna fördela ut till ett lämpligt fordon att genomföra åtgärden. 
I dagens läge blir en åtgärd tidigast genomförd dagen efter den har upptäckts. Det krävs 
givetvis att det fordon och den förare som blir tilldelad arbetsordern har rätt utrustning och 
kompetens för att genomföra åtgärden. 

Hanteringen av arbetsordrar skulle behöva en digitalisering istället för dagens läge där allt 
hanteras genom pappersarbete och det enkelt kan komma bort viktiga dokument då och då. 
När nu tabletsen införs blir det mycket enklare att digitalisera i och med att digital utrustning 
också följer med ut i fordonen och även att det finns många digitala enheter så att fler 
personer kan ta del av arbetsordrarna. I dagsläge finns det endast ett fåtal stationära datorer 
som är belägna inne på driftcentralen. 

 

 

• Anpassa dokumenten 

För att det ute i vägdriften ska bli så enkelt som möjligt att använda tableten så är det väldigt 
viktigt att dokumenten blir lätta att använda med så få fält som möjligt att fylla i. När en 
vägvakt stannat längs en väg vill han eller hon inte bli stående efter vägen allt för länge utan 
vill så snabbt som möjligt fortsätta sin runda, det är därför viktigt att dokumenten som kan bli 
aktuella inte tar för lång tid att hantera. Här tror jag det är viktigt för Peab att verkligen lägga 
tid på att få fram lämpliga, användbara och enkla dokument där så mycket som möjligt i 
dokumenten kan fyllas i automatiskt. Saker som kan fyllas i automatiskt är läget på 
upptäckten/åtgärden, dagens datum, vem som dokumenterar samt ett alternativ med rullista 
där det kan väljas specifika upptäckter och åtgärder. 

 

• Se möjligheter att vidga användningen 

Det är viktigt med en innovation som denna att inte tänka i för små banor när det ska 
implementeras. Att det i början är fokuserat och avsett för att användas för inspektioner av 
vägnätet är positivt då det går att lägga fokus på att utveckla en väl genomarbetad produkt och 
att inget halvfärdigt införs. Men efter implementeringen är min åsikt att man bör kolla sig runt 
och se vilka andra områden inom vägdriften(även andra avdelningar inom Peab) som kan ha 
användning av tableten.  
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Inom vinterväghållning finns det mycket förbättringspotential i och med att problem med att 
AddMobile inte ger korrekta rutter utan ger felaktiga längder som fått korrigeras senare. 
Rutterna har många gånger blivit felaktiga med flera mil vilket betyder mycket pengar när 
man sedan slår ut allt i slutändan. Här kan det mycket väl införas tablets åt förarna av 
halkbekämpningsfordonen för att få bukt med problemet att behöva justera rutter i efterhand. 
Men om tableten enbart skulle användas för att få en bra GPS så tror jag man lämnar mycket 
som tableten har att erbjuda outnyttjat. Det skulle exempelvis gå att få tillgång till VViS från 
tableten för att kunna se hur vädret förändrar sig utmed vägarna för att göra avvägningar om 
vart, när och hur resurser måste sättas in mot halkbekämpning. Att utveckla möjlighet att få 
kontroll av sand och saltförbrukningen hos ett halkbekämpningsfordon är också något att se 
över om det går att integrera i tableten och på så vis också skicka dessa rapporter automatiskt 
till centralen för återkoppling och dokumentering. 

Att använda tableten vid inventeringar som entreprenören utför då och då finns det goda 
möjligheter till. Det skulle gå genom att använda redan färdiga dokument som finns i nuläget 
eller att som till inspektionerna konstruera nya mer lämpliga dokument att hantera i en tablet. 
Vid inventeringarna så finns det också god användning av GPSen för att använda koordinater 
och annat information för att positionera det som inventeras. 
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Bilagor 
1. Wire-skador 

2. Arbetsorder/Dagsrapport 

3. Blankett för otillåten reklam inom vägområde 

4. Besiktningsplan – Besiktningsresor 
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Bilaga 1. Wire-skador 
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Bilaga 2. Arbetsorder/Dagsrapport 
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Bilaga 3. Blankett för otillåten reklam inom vägområde 
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Bilaga 4. Besiktningsplan – Besiktningsresor 
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Bilaga 5. Besiktningsrapport 

 


