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Sammanfattning 
I en tillgänglig och attraktiv vinterstad ska invånarna kunna förflytta sig överallt utan att behöva 
känna otrygghet på grund av halka och halkolyckor. Klimatet längs norrlandskusten förväntas bli 
varmare med tiden vilket resulterar i varmare vintrar och därmed fler dagar med en hög risk för 
halka. Examensarbetet utforskar därför fenomenet halkolyckor i centralorten Luleå, och försöker 
besvara frågor som; var fotgängare halkar, vad halkolyckor kostar samhället, hur samhället kan 
förhindra halkolyckor, samt vilka för- och nackdelar som finns med de olika 
halkbekämpningsmetoder som används idag för att förhindra att fotgängare halkar. 
 
För att besvara dessa frågor har olika metoder som intervjuer, litteraturstudier, datainsamling av 
olycksdata samt mätning av gångytors lutning använts för att få ett så brett angreppssätt och så stor 
förståelse som möjligt av problemet.  
 
Studien visade att varken Luleå kommuns produktionsledare eller de intervjuade 
fastighetsförvaltarna anser att halkolyckor belastar dem då de knappt får några halkolyckor 
inrapporterade. Analysen av olycksdata från olycksdatabasen STRADA visar dock att ungefär 
1200 halkolyckor har inträffat i Luleå under de tio år (2003-2013) som studerats. Studien 
bekräftar att tidigare forskningsresultat även gäller i Luleå; Fler äldre än yngre halkar. Fler 
kvinnor än män halkar. Äldre kvinnor drabbas av de flesta och de allvarligaste olyckorna, som 
följd av att de har ådragit sig allvarligare skador står de även för de flesta vårddagarna. 
 
Sannolikheten att en halkolycka ska inträffa är högre i de stadsdelar där det bor fler 
ålderspensionärer och där det finns mycket dagbefolkning. Den största delen av halkolyckorna 
har inträffat längs Storgatan i centrum. Utanför centrum har olyckorna oftast inträffat runt 
stadsdelscentrum och på parkeringsytan intill dessa. Det är på dessa platser mest folk rör sig. Men 
många olyckor har även inträffat på bilvägar, samt på bostadsgator där varje enskild villaägare har 
ansvar att halkbekämpa gångytan intill sin fastighet. 
 
Få halkolyckor har skett längs gång- och cykelvägar jämfört med mängden olyckor som skett vid 
och runt stadsdelscentrum. Rapporten visar dock på att det finns brister i tillgängligheten i 
gångnätet vintertid då det inte är prioriterat att underhålla sammanhängande stråk mellan olika 
stadsdelar. Studien visar även på att ett visst samband finns mellan antalet halkolyckor och 
sträckans genomsnittliga tvärfall, varför det är viktigt att inga lokala ojämnheter bör finnas längs 
gångvägarna. 
 
Enbart i Luleå orsakar olyckorna kostnader för mellan 126 - 143 miljoner kronor per år. Detta är 
ungefär fyra gånger mer än Luleå kommuns kostnader för hela vinterunderhållet. Därför är det 
ekonomiskt försvarbart att satsa mer pengar inom detta område i Luleå, exempelvis genom att 
investera i ny halkbekämpningsteknik samt genomföra informationskampanjer om skyldigheter 
och ansvar till invånare och fastighetsägare. Fastighetsägarna är även positiva till att kommunen 
återtar ansvaret att vinterunderhålla trottoarer på centrumhalvön för att få en homogen kvalitet på 
underlaget, och därmed möjligen undvika en del av halkolyckorna. 
 
Problemet med halkolyckor kan inte lösas av en enskild aktör i samhället, utan måste bemötas 
från flera olika håll. Förutom kommunens och de enskilda fastighetsägarnas ansvar och 
skyldigheter, måste även varje enskild individ ta större ansvar för vad denna har på sig för sorts 
utrustning på fötterna, och var den sätter fötterna. 
 
Nyckelord: Halkolyckor, fotgängare, vinterväghållning, drift och underhåll. 



 

Abstract 
In an accessible and attractive winter city inhabitants should be able to move anywhere by foot 
without feeling insecure due to slipping. The climate along the northern coast of Sweden is 
expected to become warmer over time, resulting in warmer winters and therefore more days 
with a high risk of slipping. This thesis explores the phenomenon of slipping in Luleå and tries to 
answer questions such as where pedestrians slips, how the society could prevent slipping 
accidents and the pros and cons with the anti-skid methods used today to prevent pedestrians 
from slipping. 
 
To answer these questions, various methods such as interviews, literature reviews, data collection 
of accident data and measurement of the slope was used to get a wide approach and a bigger 
understanding of the problem. 
 
The thesis showed that neither production managers of Luleå municipality nor the interviewed 
real estate managers consider that slipping accidents burden them as they hardly get any slipping 
accidents reported. But the analysis of accident data from the accident database STRADA show 
that approximately 1200 slipping accidents have occurred in Luleå during the ten years (2003- 
2013) studied. The result from this study in Luleå acknowledges earlier research findings in the 
field and thus showed that more old people than young people slip. More women than men slips 
and most accidents involve older women. It is also women who have been accountable for most 
of the health care as a result of the serious injuries they have sustained. 
 
The probability that a slipping accident occurs is higher in neighborhoods where there are more 
pensioners living and where the daytime population is high. The majority of the slipping 
accidents have occurred along the main street in the city center. Outside the center area the 
accidents usually occurred around the neighborhood centers and the parking areas next to them. 
It is in these places most people are moving by foot. But many accidents have also occurred on 
streets in general and on residential streets where each single homeowner has the responsibility to 
maintain the walking surface next to his property. 
 
Few slipping accidents occurred along the walkways compared to the amount of accidents 
occurred in district centers. The thesis shows, however, that there is gaps in availability during 
the winter, as the continuous path between the neighborhoods are not prioritized to maintain. 
The study also shows that some correlation exists between the number of slipping accidents and 
the average cross-slope of a path; therefore it is important that no local irregularities should exist 
along the walkways. 
 
Only in Luleå alone the accidents cost between 126-143 million SEK per year. This is 
approximately four times more than the costs for the whole winter maintenance. Therefore, it is 
economically justifiable to invest more money in this field, for example by investing in new 
anti-slip technology and in information-campaigns about the responsibility residents and 
property owners have. Property owners are also favorable of the idea that the municipality 
retakes the responsibility to winter maintaining the sidewalks in the downtown area; in order to 
get a homogeneous quality of the groundwork, and thus perhaps avoid some slipping accidents. 
 
One single participant in the community cannot solve the problem of slipping accidents; instead 
it must be treated from several different directions. In addition to the municipality’s and the 
individual property owners' responsibility, each individual must take responsibility for what kind 
of equipment he wears on his feet and where he puts down his feet. 
 
Keywords: Slipping accidents, pedestrians, winter maintenance, operation and maintenance. 
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Allvar l igt skadad  Definieras av ett ISS-värde >9 
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av de boende i området samt de som pendlar in till området. 

 

GC-väg   Gång- och cykelväg. 

 

ISS-värde  Prognostiskt index för överlevnad vid multipla skador som 
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Lindrigt skadad  Definieras av ett ISS-värde <9 
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1 INTRODUKTION 
 

1.1 Bakgrund 

För att en stad ska ses som hållbar ska fotgängare kunna gå tryggt på vägarna året om 

(Trafikverket, 2013a). Sveriges transportpolitiska mål (Prop. 2008/09:93) fastslår att 
transportsystemets utformning, funktion och användning ska bidra till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet och användbarhet. En av preciseringarna av det 
transportpolitiska funktionsmålet pekar dessutom ut att förutsättningarna för att välja 

kollektivtrafik, gång och cykel ska förbättras. Dessutom klargör det transportpolitiska 
hänsynsmålet att transportsystemets utformning, funktion och användning skall anpassas 
så att ingen dödas eller skadas allvarligt (ibid.). 

 
I Sverige skadas dock uppemot 34 000 fotgängare i trafiken varje år, det är den överlägset 

mest utsatta trafikantgruppen för olyckor (MSB, 2014; NTF, 2014). Av dessa olyckor 
uppstår över 90 % utan något annat fordon är inblandat, dessa klassificeras som 

fotgängare – singelolycka i den officiella skadestatistiken, däremot klassas dessa inte som 
trafikolyckor i samma statistik (MSB, 2014; Transportstyrelsen, 2014).  

 
SMHI (2014) förutser att norra Sverige, och speciellt norrlandskusten kommer att få 

varmare vintrar med tiden. Konsekvensen av detta är bland annat att Luleå riskerar att 
drabbas av fler dagar där risken för halka är hög (ibid.). Dessutom lider kustnära städer av 

väderfenomen som gynnar halka på trottoarer (Pentti 1994, refererad i Karlsson, 2014).   
 

Luleå kommun har i sin översiktsplan ett antal mål och strategier som syftar till att 
förbättra trafiksäkerheten och minska antalet skadade i trafiken (Luleå kommun, 2013). 

Bland annat att olycksstatistik i större utsträckning ska användas som underlag vid 
planering av halkbekämpning. Man skriver även att Luleå kommun ska arbeta mer med 

information till allmänheten om halkolyckor och hur man undviker dessa. För att kunna 
mäta och följa upp dessa mål har även en indikator arbetats fram: 
 

”Antalet allvarligt skadade i trafiken har minskat med en fjärdedel. Jämfört med år 2007 

då 40 personer skadades allvarligt i trafiken i Luleå, varav 2/3 var oskyddade trafikanter” 

(ibid.). 
 

Det är därför viktigt att studera var fotgängare skadas, vad det kostar samhället att dessa 
skadas och vad det kostar att undvika att dessa skadas. Dessa frågor leder till ytterligare 
aspekter att studera såsom vilka halkbekämpningsmetoder som används, problematiken 

med dessa, vilka halkbekämpningsmetoder som är effektivast vid olika väderförhållanden, 
samt undersöka fastighetsägarnas kunskap om snö-och halkbekämpning. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att studera vilka förhållanden som leder till halkolyckor 
utomhus i Luleå där risk för halka kan föreligga många månader om året. Genom att 

studera var de faktiska olyckorna inträffar, och de förhållanden som rådde på 
olycksplatsen kan man kartlägga vilka halkbekämpningsmetoder och halkbekämpnings-

strategier som fungerar mest effektivt.  
 

Dagens underhållskostnader för halkbekämpning kan jämföras med samhällets totala 
kostnader för olyckorna. Detta undersöks för att få mer kunskap om vilka faktorer som 

påverkar risken för halk- och fallolyckor, och vilka pengar som samhället kan spara på 
att effektivare halkbekämpa gångvägar.  

 
En effektivare halkbekämpningsmetodik som syftar till att minska antalet halkolyckor och 

samtidigt erhålla ett tillgängligt och attraktivt gångnät vintertid, kan med denna kunskap 
arbetas fram. Därmed kan människorna gå och röra sig säkert även vintertid, vilket 

dessutom bidrar till en god folkhälsa (Trafikverket, 2013b).  

1.3 Frågeställningar 

De huvudsakliga frågor som examensarbetet förväntas besvara är: 
 

§ Var och under vilka vinterförhållanden skadas fotgängare i allmänhet och i Luleå i 

synnerhet?  

 

§ Vad kostar det samhället att fotgängare skadas, och hur kan mer resurser för 

halkbekämpning i Luleå minska samhällets kostnader för olyckor? 

 

§ Vilka halkbekämpningsmetoder används runt om i världen och i Luleå, vilka är för- och 

nackdelarna med dessa? 

 

§ Hur kan halkbekämpningsåtgärder effektivast anpassas till rådande väder? 

 

§ Hur samarbetar Luleå kommun och privata fastighetsägare i sitt förebyggande arbete mot 

halkolyckor? 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet begränsas till att enbart behandla gångytor för fotgängare under vintertid i Luleå 

centralort. Endast olyckor som skett inom ett vägtransportområde och som kommunen 
är väghållare för behandlas. Ett visst ansvar kan dock ligga på olika fastighetsägare. 

Arbetet begränsas dessutom till att enbart studera olyckor som skett de tio senaste åren 
(2003-2013). Ingen fullständig statistisk analys av korrelation utförs i denna rapport, 

försöket utförs endast för att se vilka attribut som möjligtvis kan ha linjära samband med 
antalet halkolyckor. 
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1.5 Disposition 
v Kapitel 2 Metod, redogör för vilken metodik som har använts för att besvara de 

forskningsfrågor som detta examensarbete förväntas besvara. Metodiken innehåller flera 

metoder som presenteras var för sig hur de har tillämpats i detta examensarbete. 

Metodernas validitet och reliabilitet diskuteras även. Metoderna som beskrivs är 

litteraturstudie, intervju med tjänstemän och fastighetsägare, datainsamling, samt mätning 

av lutning. 

 
v Kapitel 3 Halkolyckor & Halkbekämpning, sammanställer aktuell kunskap inom 

ämnesområdet som framkommit från litteraturstudien. Kapitlet behandlar bland annat 

hur gång påverkar stadens attraktivitet och människans hälsa. Kapitlet redogör även 

varför man halkar, vädrets utveckling, dagens halkbekämpningsmetoder och resvanor, 

vilka lagar och regler som gäller, samt vad ett olycksfall kostar samhället. 

 
v Kapitel 4 Olycksstatistik, beskriver hur olycksdatabasen STRADA är uppbyggd samt 

redogör aktuella resultat från forskning inom ämnet halkolyckor. 

 
v Kapitel 5 Luleås förutsättningar, redogör vädrets utveckling och påverkan på Luleå och 

vilka lokala riktlinjer som gäller i Luleå vad gäller ansvarsförhållande mellan 

fastighetsägare och kommun. Kapitlet redogör även vilka plog- och 

halkbekämpningskriterier som gäller, hur resvanor och exponering till fots ser ut, samt 

vad tidigare utförda olycksstudier i Luleå har kommit fram till. 

 
v Kapitel 6 Resultat sammanställer resultat från datainsamlingen av olycksstatistik i Luleå, 

intervjuer samt mätning av lutningen i Luleå. Kapitlet sammanställer även beräkningen 

av samhällets kostnader för halkolyckorna i Luleå. 

 
v Kapitel 7 Analys analyserar resultatet samt samband mellan olycksplatser, lutningar, och 

de fakta som framkom av intervjuerna i Luleå. 

 
v Kapitel 8 Slutsatser summerar och binder ihop de fakta som framkommit ur 

litteraturstudien av tidigare forskning med analysen av resultatet för att slutligen besvara 

de ursprungliga forskningsfrågorna. I kapitlet ges även förslag på åtgärder för att minska 

antalet halkolyckor i Luleå. 

 
v Kapitel 9 Diskussion, diskuterar arbetet i stort samt fördjupar sig i vissa frågor och 

problem som framkommit under arbetets gång. I kapitlet ges även förslag på fortsatta 

studier som behöver göras inom ämnet, både generellt och i Luleå. 

 
v I rapportens sista del återfinns källförteckningen samt bilagor. Bilagorna innehåller 

transkriptionerna av intervjuerna, korrelationsstatistiken samt övriga kartbilder på var 

halkolyckor har skett i Luleå. 
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2 METOD 
 
Ett antal olika metoder har använts i detta examensarbete som grund för att kunna svara 

på frågeställningarna. 
 

Systematiska litteraturstudier har utförts som bland annat behandlar olyckor hos 
fotgängare generellt, kostnader för olyckor som drabbar samhället, samt om olika 

halkbekämpningstekniker i världen, Sverige och i Luleå. Även litteratur som behandlar 
mörkertal för olyckor, fastighetsägarnas snöröjningsansvar, hälsoeffekter av gång, samt 

resevaneundersökningar i Luleå har studerats. Litteraturstudien syftar till att både svara på 
en del av forskningsfrågorna och för att jämföra de resultat som framkommer i denna 

rapport med tidigare studier. 
 

För att beräkna och jämföra kostnader som halkolyckor förorsakar samhället, samt för att 
analysera orsaker, samband, olycksplatser m.m. har en kvantitativ metod använts, som 

innefattar att samla ihop data om kostnaden för snöröjning och halkbekämpning i Luleå, 
samt sammanställa olycksstatistik från olycksdatabasen STRADA (Swedish Traffic 

Accident Data Acquisition).   
 

För att analysera och finna eventuella samband mellan halkolyckor och 
befolkningsstatistik inhämtades och sammanställdes statistik för de olika stadsdelarna i 

Luleå. Ett antal variabler valdes ut för varje stadsdel för att kunna undersöka om någon 
korrelation fanns mellan stadsdelarnas antal olyckor och respektive variabel.   

 
Under arbetets gång då olycksplatserna studerades dök ytterligare intressanta idéer upp 

om vad som påverkar fotgängares halkolyckor. Ytterligare en forskningsfråga adderades 
till studien som studerar om lutningen längs en sträcka på något sätt påverkar 

halkolyckorna. För att studera detta gjordes en kvantitativ studie av lutningen på 20 
platser runt i Luleå. Tio av dessa platser (punkt 1-10 i figur 5.32) valdes med 

utgångspunkt att folkflödet vid dessa punkter är relativt högt någon gång under dygnet. 
De resterande tio punkterna (punkt 11-20 i figur 5.32) valdes ut med premissen att 

många olyckor har skett vid eller intill dessa punkter.  
 

För att kunna besvara och få ytterligare bredd på svaren på några av de ursprungliga 
frågeställningarna såsom vilken problematik det finns med dagens snöröjningsstrategi och 

halkbekämpningsmetoder vid olika klimat, har en kvalitativ metod i form av intervjuer 
av utvalda personer utförts. 
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Intervjuer som metod har även använts för att finna hur fastighetsägare förhåller sig till 

deras ansvar till halkbekämpning, om de är medvetna om det, och vilka 
problem/möjligheter de ser med dagens ansvar. 

 
En kvantitativ analysmetod samlar in kvantifierbar data som sedan sammanfattas i statistisk 

form för att därefter kunna brytas ner och analyseras (Ejvegård, 2009). Man analyserar 
struktur och samband i ett ofta stort datamaterial. En så god beskrivning som möjligt av 

fenomenet man studerar eftersträvas (ibid.). En kvantitativ analysmetod lämpar sig bra i 
denna studie då det är viktigt att undersöka och hitta samband i det data som analyseras. 

 
Den kvalitativa analysmetoden utgår istället från deskriptiva aspekter, dvs. man vill 

beskriva, förklara och tolka ett datamaterial samtidigt som man strävar efter att få en 
helhetsbild (Ahrne & Svensson, 2011). Även denna metod passar bra in i studien då man 

får en djupare förståelse av sambanden i datamaterialet. 
 

Både kvalitativa och kvantitativa metoder valdes för att besvara mina forskningsfrågor då 
jag anser att en djupare förståelse av problemen och ett djupare svar på frågorna kan ges 

då man utnyttjar båda dessa metoder. Även en induktiv forskningsansats har använts då 
jag utifrån mina indata bland annat vill komma fram till en förklaring av ett fenomen 

(Olsson & Sörensen, 2011). 
 

 I den här studien är fenomenet halkolyckor som har inträffat i Luleå. Fenomenet 
undersöks därför brett för att få en så omfattande bild av problemen med halkolyckor 

som möjligt. 
 

2.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudien har utgått från ett systematiskt sökande i databaser som Google Scholar, 
Scopus och Primo som universitetsbiblioteket vid Luleå tekniska universitet erbjuder. 

Även sökande på olika myndigheters och organisationers publikationswebbplatser har 
utförts. Referenslistor i relevanta böcker, rapporter och dylikt har dessutom utnyttjats för 

att ytterligare täcka in och ringa in relevant litteratur i en iterativ process. 
 

Litteraturstudien genomfördes för att täcka in och samla fakta och teori från sex 
områden;  

§ Halkolyckor och dess orsaker hos fotgängare generellt i Sverige och i världen.  
 
 
 

§ Kostnader för samhället som olyckor vållar. 
 

§ Mörkertal för halkolyckor. 
 

§ Halkbekämpningstekniker som tillämpas i Sverige och i världen.  
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§ Aktuella lagar, regler och riktlinjer som behandlar snöröjning, tillgänglighet samt 
ansvarsfrågan för halkbekämpning på gångvägar i Sverige.  

 

§ Aktuella lokala resevaneundersökningar och hälsoeffekter av gång som färdsätt.  

Till dessa sex kunskapsområden användes ett stort antal sökord för att finna relevant 
litteratur, som reducerades allt eftersom då många ord kunde förkastas då dessa inte gav 

tillfredställande resultat i sökningarna. Vissa nyckelord användes för att hitta information 
om specifika områden, medan vissa nyckelord kunde användas för att hitta information 

om flera av ovannämnda områden samtidigt. I tabell 2.1 nedan förtydligas vilka sökord 
som användes till vilket område. Som synes användes samma sökord för att hitta 

information i fler än ett område. 
 
Tabell  2.1. Sökord efter ämnesområde. 

Ämnesområde Sökord 

Halkolyckor och dess orsaker Skadade fotgängare, Sjukvårdsdata, STRADA. Slippery 

accidents, Slippery surface, Pedestrians wintertime,  

Kostnader för samhället STRADA, Drift & underhåll av GC-vägar. 

Vinterväghållningskostnader. 

Mörkertal  för olyckor Pedestrians wintertime, STRADA, Skadade fotgängare. 

Halkbekämpningsteknik Halkbekämpning. Drift & underhåll av GC-vägar. 

Vinterväghållning. Winter maintenance. 

Lagar och rikt l injer om ti l lgänglighet 

och ansvarsfrågan om 

halkbekämpning 

Halkbekämpning. Snöröjning. Fastighetsägare. 

Tillgänglighet. 

Hälsoeffekter & 

Resvaneundersökningar 

Fotgängare. Hållbara transportmedel 

 

2.2 Datainsamling 

En kvantitativ metod som innefattar att samla ihop och sammanställa olycksstatistik från 

olycksdatabasen STRADA utfördes. Endast data från specifika olyckstyper valdes att 
samlas in från STRADAs uttagswebb, detta var kategorin G0, Fotgängare singel. Enbart 

sjukhusets indata till STRADA om fotgängares singelolyckor kunde användas då inga 
polisrapporterade olyckor för fotgängare singel fanns inregistrerade. En manuell 

genomgång av uttagsdatat gjordes därefter i Microsoft Excel för att manuellt radera de 
felaktigt inlagda personerna i systemet. Till exempel kunde en cyklist felaktigt hamnat i 

kategorin G0 vid inregistreringen.  
 

Därefter filtrerades de skador som uppenbart inte uppstått på grund av halka bort. Detta 
grundades på kommentaren till olyckan och vilken vägomständighet som var registrerat 

vid skadetillfället. Var kommentaren till en skada enbart ”ramlade” men väg-
omständigheten var registrerad som ”hal pga. av is” antogs skadan vara av arten 

halkskada. Var däremot vägomständigheten ”okänd” och kommentaren ”snubblade” 
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antogs inte olyckan bero på någon slags halka. Om kommentaren var i stil med ”halkade 

på isen” men ändå var registrerad felaktigt i någon annan kategori än ”hal pga. av is” 
antogs också skadan vara av arten halkolycka. Kvar blev då endast de olyckor som har 

uppstått på grund av halka, både vinter – och sommartid.  
 

Kategorin väghållare och olycksväg kompletterades och förfinades därefter utifrån 
olycksbeskrivningen och koordinaterna som angivits då vissa inregistreringar inte hade 

gjorts för ett antal olyckor. Väghållarkategorin kunde även innehålla felaktiga värden då 
registreringar kan ha blivit fel eftersom STRADA automatiskt kopplar en punkt på en 

väg till en väghållare, detta betyder att om en olycka har skett under en statlig väg i en 
kommunal gångtunnel, registreras den som statlig, vilket är felaktigt. 

 
Vägomständighetskategorin förfinades även den genom att sammanföra alla olika 

varianter av ”halt pga. halka…” till en enda kategori som innehöll alla dessa, och hette 
därefter enbart ”halt pga. halka”. 

 
Utifrån koordinaterna, olycksbeskrivningen och den väg olycksplatsen registrerats på, 

sorterades olyckorna in i de olika stadsdelarna i Luleå i en egen kolumn. Stadsdelarna 
valdes från Luleå kommuns hemsida för samhälle och gator (Luleå kommun, u.å.).  

Därefter kunde även översiktsbilder för varje stadsdel skapas i ett GIS-program så att 
man på ett överskådligt sätt kan se exakt var varje olycka har skett. En översiktsbild som 

visar vart de olika stadsdelarna ligger geografiskt syns i figur 6.21 i kapitel 6. Resultat. 
 

Antalet olyckor i varje stadsdel standardiserades utifrån befolkningsmängden i varje 

stadsdel (Olyckor/1000 Invånare). En sådan standardiseringsansats används för att jämföra 

De s tuderade s tadsdelarna i Luleå är:   

 
• Bergnäset 

• Bergviken 

• Björkskatan 

• Björsbyn 

• Centrum 

• Gammelstad 

• Gäddvik 

• Hertsölandet 

• Hertsön 

• Kallax 

• Karlsvik 

• Kronan 

 
• Lerbäcken 

• Lövskatan 

• Lulsundet 

• Malmudden 

• Mjölkudden 

• Notviken 

• Porsön 

• Rutvik 

• Skurholmen 

• Sunderbyn 

• Svartöstaden 

• Örnäset 

• Östermalm 

 

(Luleå kommun, u.å.) 



 Metod  8 

risken att en olycka ska inträffa mellan platser med olika trafikmängd, den besvarar alltså 

frågan ”hur många olyckor skulle inträffa på den här platsen om trafikmängden var lika 
stor som på den där platsen?” (Hydén, 2008). Ett antal intressanta attribut valdes sedan ut 

för att studera korrelationen mot detta värde. Attributen som valdes ut ansågs på förhand 
kunna ha någon påverkan på antalet halkolyckor. Dessa syns i bilaga 1. Ett exempel på 

fråga som man kan få reda på är ”Ökar antalet halkolyckor om det bor mer 
ålderspensionärer i ett område”? 

 
Korrelation kan sägas vara ett mått på sambandet mellan olika variabler 

(Nationalencyklopedin, 2014).  Korrelation säger dock ingenting om orsakssambandet 
mellan de olika variablerna. Två variabler som uppenbarligen inte påverkar varandra kan 

vara korrelerade tack vare en tredje okänd storhet.  Måttet på korrelation sträcker sig 
mellan -1 och 1, där 1 betyder maximalt positiv korrelation och -1 betyder maximalt 

motsatt samband. Ett korrelationsmått på 0 visar att inget samband mellan variablerna 
finns. Att dra helt säkra slutsatser utifrån en korrelationsanalys går alltså inte, men olika 

trender i skadestatistiken per stadsdel kan skönjas som tål att diskuteras vidare (ibid.). 
Med tanke på etiska aspekter behandlas och redovisas datamaterialet från STRADA på 

ett sådant sätt att ingen person ska kunna identifieras. 

Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient är den metod Microsoft Excel använder för 

att beskriva sambandet mellan en variabel x och en variabel y på en skala mellan +1 och -1 

(Microsoft, u.å.). 

 

 Formeln kan skrivas på följande sätt: 

    

𝑟!" =
∑ !!!!!

!
!(∑ !!)(∑!!)

!(∑ !!
!!!!(∑ !!)

!)(∑!!
!!!!(∑!!)

!)
  

 
Där, 
 
𝑟!" = 𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛  𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛  𝑡𝑣å  𝑑𝑎𝑡𝑎𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑟 
𝑥! = 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑡  𝑣ä𝑟𝑑𝑒  𝑖  (𝑖 = 1,2, 3… . 𝑛) 
𝑦! = 𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒  𝑣ä𝑟𝑑𝑒  𝑖  (𝑖 = 1,2, 3… . 𝑛) 
𝑛 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒  𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛 
 

Excel använder alltså det observerade värdet på antal olyckor och jämför det värdet med 

olika parametrar för de olika stadsdelarna som till exempel antalet ålderspensionärer, och 

skapar därefter en korrelationskoefficientsmatris där man enkelt kan se vilket 

korrelationsvärde varje attribut har till antalet olyckor. Dessa matriser ses i bilaga I och II. 

(Microsoft, u.å.). 
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2.3 Mätning av lutning 

Tjugo mätpunkter runt om i Luleå valdes ut för att mäta längslutningen samt 
tvärlutningen. Hälften av mätpunkterna valdes ut på grund av att folkflödet antas vara 

högt vid dessa. Resterande valdes ut då det, enligt STRADA, inträffar många 
halkolyckor vid dessa mätpunkter. Inga mätpunkter på centrumhalvön valdes då många 

andra faktorer antas påverka om man ramlar där. 
 

För att mäta lutningen i längdled utnyttjades webbverktyget BlomURBEXs funktion att 
mäta en utvald punkts höjd över havet. BlomURBEX tillhandahåller en digital karttjänst 

som bland annat kan utnyttjas till att mäta olika företeelser via satellitbilder (BlomWEB, 
2013).  För att kunna skapa ett intervall för längdlutningen vid en mätpunkt sattes ett 

antal punkter ut längs en sträcka intill en mätpunkt och höjdsattes. På detta sätt skapades 
ett intervall från den högsta uppmätta lutningen till den minst uppmätta lutningen. På 

detta sätt kunde både en maxlutning samt medellutning på hela sträckan vid mätpunkten 
uppskattas. 

 
För att mäta tvärlutningen vid en mätpunkt användes ett digitalt vattenpass av märket 

Bosch och modell DNM 60L. Det digitala vattenpasset placerades på ytan och det största 
respektive medelvärdet av en mätserie av tio punkter längs en sträcka på ca 100 meter 

runt en mätpunkt fick representera resultatet på tvärlutningen till denna mätpunkt.  
 

Då GC-vägar och trottoarer skulle mätas användes medelvärdet av lutningen av hela 
vägens bredd som ett mätvärde vid en punkt. I de fall en större yta skulle mätas användes 

tio slumpmässigt utvalda punkter som mätpunkter. 
 

Lutningsintervallet vid varje mätpunkt kunde sedan jämföras med om det har skett 
många olyckor runt varje mätpunkt. Detta gjordes genom en korrelationsstudie mellan 

antalet olyckor vid en viss mätpunkt, medellutningen vid den mätpunkten, samt den 
maximalt uppmätta lutningen vid den mätpunkten. 

2.4 Intervjuer 

För att ta reda på fakta om olika företeelser, samt för att få en djupare inblick i enskilda 
människors erfarenheter och upplevelser av olika fenomen inom olika delar av 

forskningsämnet, valdes intervjuer som en metod (Gillham, 2008).  
 

Intervjuerna var halvstrukturerade med en relativt låg grad av standardisering, och 
berörde olika delområden beroende på vilken position personen hade inom 

organisationen, och vilken organisation personen tillhörde. En halvstrukturerad intervju 
öppnar för relativt fria och djupa svar trots att frågorna är relativt korta och enkla 

(Gillham, 2008).  Ytterligare information om ämnet som man själv inte hade tänkt på 
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kan dessutom komma upp till ytan (ibid.). En låg standardisering av frågorna betyder att 

frågorna anpassas efter hur intervjun fortgår (Ahrne & Svensson, 2011). Frågor kunde 
med andra ord stuvas om i ordningen eller elimineras helt och ersättas med mer relevanta 

frågor inom samma ämne som den intervjuade hade mycket kunskap eller åsikter om 
(Gillham, 2008; Ahrne & Svensson, 2011). 

 
Ett antal öppna frågor utformades för att användas som utgångspunkt i den vidare 

diskussionen. Ett antal frågor utformades dessutom som faktafrågor där den intervjuade 
endast förklarar och konstaterar den fakta personen innehar. Stödord och sonderande 

frågor som Gillham (2008) menar är kompletterande och underordnade frågor ut-
formades även som stöd. Via dessa kan man se till att varje intervjuperson täcker in 

liknande ämnen, då man kan leda intervjupersonerna vidare om någon av de relevanta 
underrubrikerna inte spontant tagits upp (ibid.).   

 
Frågorna arbetades fram utifrån de ursprungliga frågeställningarna och reviderades allt 

eftersom nya formuleringar på frågorna togs fram. Revideringar, sammanförningar av 
frågor som ansågs vara i princip desamma, och ändring av den narrativa ordningen på 

frågorna gjordes efter att frågorna testats på ett par personer som ansågs ha kunskap inom 
forskningsområdet. Att testa frågorna ger bland annat kunskap om vilka frågor som är 

onödiga, felformulerade men också vilka problemområden inom forskningsämnet man 
kan ha missat genom de ursprungliga frågorna (Gillham, 2008). 

 
Intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter fick de intervjuade möjlighet att 

läsa igenom materialet och rätta faktafel, samt revidera sådant som den intervjuade i 
efterhand ville förtydliga eller ta bort. 

 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten anger tillförlitligheten och användbarheten av ett mätinstrument och av 

måttenheten, medan med validitet avses att man verkligen mäter det som man avser att 
mäta (Ejvegård, 2009). En låg reliabilitet leder alltså till att validiteten också blir låg.  

(ibid.). 
 

I denna rapport används metoder som var och en har god reliabilitet och som 
tillsammans ger en metodik med god validitet. Nedan beskrivs varje metod för sig. 

2.5.1 Insamling av data 
Då insamlingen av skadedata har skett från en nationell databas, STRADA, kan 

reliabiliteten antas vara hög då det data som hämtats därifrån för den givna perioden inte 
kommer att ändras.  Dock kan inte det data som samlats in från STRADA sägas vara 

komplett, det går med andra ord inte att säga vad det exakta antalet skadade personer var 
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under denna period utifrån STRADA. Man kan däremot få en uppskattning av antalet 

olyckor som i denna rapport kan ses som ett minsta värde av antalet halkolyckor, vilket 
väl uppfyller de krav som krävs för att kunna besvara en del av frågeställningarna.  

Beroende på hur väl inrapporteringen till STRADA sker på andra orter kan denna 
metod även användas där. 

 
Ett visst manuellt handpålägg krävs för att förfina materialet från STRADA. Detta kan 

leda till oavsiktligt bortfall av skadefall som härrör från halka. Kvaliteten på datat kan 
även skilja sig från sjukhus till sjukhus som rapporterar in då den mänskliga faktorn kan 

göra så att felaktig fakta rapporteras in. Dock bedöms datat hålla den kvalitet som krävs 
för att kunna få fram ett slags minsta värde på de halkolyckor som har skett under den 

tidsperiod som studeras. 
 

2.5.2 Mätning av lutning 
BlomURBEXs kartor bygger på digitala terrängmodeller (DTM) som enkelt kan 

beskrivas som en digital modell av markytan och används bland annat till att skapa 
höjdkurvor.  Därför ger verktyget väldigt tillförlitliga resultat (BlomWEB, 2013). 

 
Mätningen utfördes under vecka 42, 2014 då det var barmark i Luleå. Det digitala 

vattenpasset kalibrerades innan mätningarna av tvärfallet påbörjades för att få så 
tillförlitliga mätningar som möjligt. Dessutom utfördes tio mätningar på en sträcka av ca 

100 m runt varje punkt för att få ett så tillförlitligt intervall på tvärlutningen som möjligt. 
För att ge en rättvis bild av ytan används både maxvärdet och medelvärdet av 

lutningarna. På det sättet kan man fånga upp lokala maxvärden samtidigt som man får en 
samlad bedömning av ytans karaktär. Mätningarna kan dock ge olika resultat beroende på 

vilka punkter man väljer att mäta, då ytans lutning lokalt kan variera kraftigt. Därför ska 
denna mätning inte ses som en exakt vetenskap utan enbart ge en indikation samt 

jämföras med andra punkter som har mätts upp med samma metod. 
 

Då BlomURBEX-verktyget endast har en noggrannhet på höjderna i punkterna i 
decimeter kan intervallet komma att se annorlunda ut om man gör om mätningarna och 

inte väljer exakt samma punkter igen.  Verktyget får ändå antas vara tillräckligt exakt för 
att skapa ett tillförlitligt intervall för lutningen i längdled. 

 
För att få en noggrannare mätning av lutning skulle det troligtvis kräva någon slags 

lasermätning av ytan. I de fall där dessa resurser kan utnyttjas kan denna metod sannolikt 
ge mer tillförlitliga resultat. 
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2.5.3 Litteraturstudie 
Relevant litteratur från hela världen användes för att få en så bred bild som möjligt av 
problemområdet.  Litteraturen har i så stor utsträckning som möjligt varit förstahands-

källor i form av rapporter från statliga myndigheter, avhandlingar, och artiklar.  
 

I de fall där originalkällan har varit otillgänglig på grund av språk eller andra orsaker, har 
de refererats till via en andrahandskälla. Detta kan vara en brist då andrahandskällan kan 

ha förvrängt originalkällans resultat. 
 

2.5.4 Intervjuer 
Reliabiliteten hos de utförda intervjuerna är hög då de spelats in med fullt fungerande 

utrustning som därefter transkriberats. Intervjuer utfördes med utvalda personer inom 
kommunen som ansågs ha kunskap om forskningsämnet, samt med utvalda personer på 

olika fastighetsbolag av varierad storlek, mätt i deras bostadsbestånd. Detta gjordes för att 
öka validiteten då man försöker se problemet från flera olika synvinklar. 

 
De intervjuer som utfördes var semistrukturerade. Frågorna var även vinklade efter 

personens befattning och expertområde för att få en sådan djup förståelse av problemet 
som möjligt. Vissa frågor har varit mer ledande än andra, detta är medvetet då ren fakta 

efterfrågas av den intervjuade i vissa frågor och deras egna åsikter i andra frågor. 
 

Svaren från intervjuerna har därefter bland annat använts som grund för att analysera 
olycksdatat från STRADA och för att få en större förståelse för problemområdet. 

 

2.5.5 Analys av datamaterialet 
Analysen baseras på den kvantitativa datainsamlingen av halkolyckorna från STRADA 

för att besvara en del av forskningsfrågorna. Inga egna värderingar har föranlett analysen 
av datat. Istället har resultatet från litteraturstudierna, korrelationsstudien och intervjuerna 

använts för att analysera resultatet i förhållande till aktuell kunskap som funnits via 
litteratur och intervjuer. 

 
Resultatet och analysen är svår att generalisera då den helt och hållet har utgått från 

Luleås förutsättningar vad gäller lokala riktlinjer, antalet skadade, olycksplatser, olycksgrad 
osv. Därtill tillkommer att endast fastighetsägare som verkar i Luleå har blivit intervjuade. 

Rapporten är därför huvudsakligen tänkt att användas som ett dokument i Luleå som 
visar aktuellt läge, samt förslag på åtgärder som försöker minska antalet halkolyckor och 

därmed kostnaderna för dessa. Målet är dock att strukturen av studien och även resultaten 
är generellt överförbara till andra orter i Sverige. 
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3 HALKOLYCKOR & HALKBEKÄMPNING 
 

3.1 Varför gå? 

Människans utsläpp av växthusgaser är den största orsaken till den klimatförändring som 

blir mer och mer påtaglig idag (Pachauri & Reisinger, 2007). Världen står inför stora 
utmaningar för att möta och motverka denna klimatförändring. I Sverige stod 

transportsektorn år 2012 för ca 33 % av landets totala koldioxidutsläpp (Trafikverket 
2014a).  

 
Knappt 25 % av dagens resor sker till fots. 85 % av alla resor är under 2 km långa, de står 
för en liten del av den dagliga reslängden, men de står däremot för en betydande del av 

den dagliga restiden (Trafikverket, 2013b; Nilsson, 2013). Något man inte tänker på som 
ett transportslag är att gå. Detta i och med att promenera är ett sätt att transportera sig på 

(Nilsson, 2013). 
 

Gång är ett transportmedel som utnyttjas av alla någon gång under en resa (Trafikverket, 
2013b). En gångresa kombineras oftast med andra färdsätt, till exempel börjar och slutar 

bil-, kollektivtrafik och cykelresan med att man går till och från fordonet. En del resor 
utförs enbart i motionssyfte då gång även ger motion och rekreation. En planering och 

utformning för gång som ett eget transportslag gynnar gåendet och gångvänligheten i 
staden. Då det inte finns några krav eller tillstånd att gå kräver detta särskilda krav på att 

planeringen och utformningen av trafikmiljön som riktar sig till gående förutom att vara 
säker, även ska vara lättförståelig och självförklarande (ibid.). 

 
De transportpolitiska funktions- och tillgänglighetsmålen (Prop. 2008/09:93) menar att 

förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel som transportsätt skall 
förbättras. Dessutom avser målen att skapa en grundläggande tillgänglighet av god kvalitet 

och användbarhet för alla (ibid.). Idag menar man att man har missat att känna till de 
förutsättningar som finns i lagstiftningen för de olika transportslagen, det finns många 

exempel där man inte har lyckats skapa tillfredsställande helhetslösningar för alla 
transportslag och där gående underprioriterats (Trafikverket, 2013b). 

 
Nilsson (2013) menar dock att det svårt att tillgodose alla specifika intressen. Olika 

människor går till fots med olika syften, vissa går till jobbet, skolan, butiken, bussen m.m. 
Andra går för att rasta hunden, i motionssyfte eller bara flanerar i centrum (ibid.). Särskild 

hänsyn måste dock alltid tas till barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar 
(Nilsson, 2013; Trafikverket, 2013b). 
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Nilsson (2013) menar att fysisk inaktivitet oftast orsakas av dagens livsstil som vanligen 

saknar vardaglig motion. Regelbunden fysisk aktivitet som exempelvis enkla promenader 
främjar hälsa och välbefinnande, dessutom har det en sjukdomsförebyggande effekt. Både 

fysisk och psykisk hälsa påverkas positivt av vardagsmotion (Trafikverket, 2013b). Därtill 
är fysisk aktivitet det nionde av de elva svenska nationella folkhälsomål som syftar till att 

samhället ska utformas för att ge ökad möjlighet till fysisk aktivitet i samhället. Målet har 
därför en koppling till gång och andra aktiva transportsätt (Mål för folkhälsan, Prop. 

2002/03:35; Trafikverket 2013b).  
 

Gång som även är motionsgivande hjälper till att motverka ett antal sjukdomar som 
diabetes, övervikt, och fetma; sjukdomar som ökar påtagligt i dagens samhälle då allt 

mindre vardagsmotion uträttas (Nilsson, 2013). En daglig promenad på ca 30 min 
minskar dödligheten med 22 % (World Health Organization [WHO], 2010). Nilsson 

(2013) menar därför att ett väl underhållet, funktionellt och attraktivt gångnät året om 
både är hälsofrämjande och samhällsekonomiskt givande. Förutom att cykla är gång det 

mest energieffektiva transportsättet. Gång och cykeltrafiken kan även bidra till att 
motverka de onödiga korta bilresorna som görs idag (ibid.). 

 
Gång är inte bara ett miljövänligt och hälsosamt transportsätt som minskar utsläpp, 

trängsel och folkhälsosjukdomar, det har även sociala och rekreativa värden. Utan 
innehåll som fotgängare i ett stadsrum ter sig stadsrum ödsliga och avskilda. Fotgängaren 

blir därmed en del av stadslivet; då den blir sedd och ser andra människor samtidigt som 
fotgängaren ger det offentliga rummet dess liv och karaktär (Gehl, 2010; Trafikverket 

2013b). 
 

Det är dessutom vedertaget att gångvänliga städer och stadsdelar är attraktiva när det 
gäller att välja område att bosätta sig i (Trafikverket, 2013b). I många stadsdelar 

marknadsförs dessutom promenadmöjligheterna. Orten kan därmed bli attraktivare om 
det finns goda möjligheter att promenera (Trafikverket 2013b; Gehl, 2010). 

 
Efter att en människa råkat ut för en olycka, kan den känna sig otrygg i miljön där 

olyckan skedde. Det kan i sin tur leda till att individen väljer att undvika den, eller 
likande miljöer (Trafikkontoret, 2008). Följder av fotgängares singelolyckor kan därför 

bli att antalet promenader både hos unga och gamla minskar under vintertid (ibid.). 

Särskilt äldre är en grupp som drabbas hårt av nedsatt rörlighet som en halkolycka kan 

medföra (Trafikkontoret, 2008). En god rörlighet hos äldre är en kritisk faktor för äldres 
välbefinnande och goda livskvalitet. Med god fysiologisk rörlighet kan risken för 

kroniska sjukdomar minskas då regelbunden lågintensiv träning, exempelvis via 
promenader, har bevisade positiva effekter för välbefinnandet (ibid.). 
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Att dessutom ha god rörlighet i vardagen ger även äldre en chans att engagera sig i, och 

få känslan att tillhöra det lokala samhället; detta genom att de har enklare tillgång till 
tjänster, aktiviteter samt umgänge med andra människor (Trafikkontoret, 2008). Även 

vetskap om att framtida resor är möjlig att genomföra själv, ger en frihets- och 
trygghetskänsla (ibid.). 

Fördelarna med att skapa en gångvänlig stad är många, därför slår Trafikverket (2013b) 
fast att en systematisk planering och utformning för gång borde vara en självklarhet. 

 

3.2 Tillgänglighetskrav  

På nationell nivå har Boverket tagit fram två tillgänglighetsdokument som rör offentliga 
platser, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta 

hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (HIN 3, BFS 
2013:9). Samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och 

användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna 
platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader (ALM 2, BFS 2011:5). 

Dessa dokument är framtagna för att göra allmänna platser och andra publika lokaler 
tillgängliga för personer med nedsatt förmåga att orientera och röra sig.  

 
Båda föreskrifterna har stöd i Plan- och bygglagen vilket betyder att de måste följas.  

 
Föreskrifterna uppdateras i takt med att Plan-och bygglagen uppdateras. I skrivande 

stund är de senaste versionerna HIN 3 (BFS 2013:9) samt ALM 2 (BFS 2011:5). 
 

HIN 3 (BFS 2013:9) gäller för den befintliga byggda miljön och innehåller krav på 
undanröjande av enkelt avhjälpta hinder, både i lokaler dit allmänheten har tillgång till 

samt på allmänna platser utomhus. Kraven gäller även retroaktivt vilket betyder att 
kraven ska uppfyllas även om ingen ny-eller ombyggnad planeras. 

  
För gångytor kräver HIN 3 (BFS 2013:9) att ”Ojämn markbeläggning som utgör hinder 

för personer i rullstol och med rollator att ta sig fram på gångytor bör bytas ut, 

Bestämmelserna i Plan- och bygglagen syftar till att:  
 
Med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människor i dagens samhälle och för kommande generationer. 
 

(SFS 2010:900) 
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exempelvis genom att ett stråk med jämnare markbeläggning fälls in.” HIN 3 (BFS 

2013:9) kräver även att vid avfasning av gångytan ner till 0-nivå bör avfasningsytan vara 
jämn och halkfri. 

 
ALM 2 gäller för nybyggnad och ombyggnad av allmänna platser och inom områden för 

andra anläggningar än byggnader.  
 

ALM 2 (BFS 2011:5), 12 § kräver att gångytor ska vara jämna, fasta och halkfria. Man 
rekommenderar även att gångytorna bör utformas utan nivåskillnader samt att gångytans 

längslutning inte är brantare än 1:50 (2 %). Gångytan bör dessutom inte luta mer än 1:50 
(2 %) i sidled för att personer med nedsatt rörelseförmåga med lätthet ska kunna använda 

sig av dessa (ibid.). 

Enligt Trafikverket (2012), bör tvärfallet på GC-vägar vara så litet som möjligt för att 

enkelt kunna manövrera rollatorer, barnvagnar o.d. Trafikverket (2012) har därför tagit 
fram en bedömningsmall enligt tabell 3.1 nedan som bör följas i så lång utsträckning som 

möjligt. 

Tabell  3.1. Tvärfal l  på gångvägar/-ytor (Trafikverket, 2012). 

Nät Önskvärt tvärfall Godtagbart tvärfall 

Huvudnät < 0,5 % > 0,5 -2 % 

Lokalnät < 0,5 % > 0,5 – 1,5 % 

 

3.3 Varför halkar man? 

Den mest framträdande orsaken till fotgängares singelolyckor är förlust av balansen 
(Berggård, 2010). Balansförlusten utlöses oftast av att man halkar, snubblar eller styver på 

något objekt som ligger på marken, fast eller löst. Man kan återhämta sig från 
halkögonblicket om halklängden inte överstiger den individuella förmågan att parera en 

sådan halka, vilket oftast är åldersrelaterat. Ju äldre man är desto sämre förmåga har man 
att parera halkan (ibid.). 

 
De mest kritiska momenten i gångcykeln är hälisättningen och fotavstampet (Berggård, 
2010).  Detta beror på att skoytan som ska skapa friktion med marken är som lägst i dessa 

ögonblick. En låg friktionskoefficient gör så att hälen glider från ytan och en halkolycka 
är ett faktum om man inte hinner parera. Beroende på hur lång denna sträcka är som 

hälen glider, desto större chans har man att parera. Äldre är mycket känsligare för en 
kortare glidsträcka än yngre och riskerar därför att falla oftare (ibid.). 
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Friktion beskrivs som den motriktade kraften jämfört med den relativa rörelsen mellan 

två ytor som tangerar i varandra.(Young et al., 2008) 

Friktionskoefficienten används för att mäta friktionen och sätta den i ett sammanhang. 

Friktionskoefficientens kan anta ett värde inom intervallet [0,1] där ett högre värde 
betyder bättre friktion. Friktionskoefficienten µ beräknas genom att dividera 

friktionskraften Fμ med normalkraften FN enligt ekvation (1) nedan (Young et al., 2008). 
 

𝜇 = !!
!!

    (1) 

 

Friktionskoefficienten bör minst vara 0,25 för att det ska vara säkert att röra sig utomhus 
på trottoarer (Karlsson, 2014). Personer och grupper med begränsad rörlighet behöver 

dock en vägyta med ännu högre friktionskoefficient för att tryggt och säkert kunna röra 
sig utomhus (ibid.).  Karlsson (2014) rekommenderar därför att friktionskoefficienten bör 

överskrida 0,4. 

Andra faktorer som spelar in för risken att halka förutom åldern är; kön, gångkapacitet 

och gångmönster hos personen (Berggård, 2010).  Många verkar dock inte ta risken för 
en halkolycka under vintertid allvarligt (Trafikverket, 2013a). Ytterst få personer väljer 

att gå en liten omväg för att gå på en bar yta istället för en isbelagd yta (ibid.). 

Statistik från sjukhus i Finland från vintrarna 1996-1999, visar på att de tre viktigaste 
källorna till uppkomsten av halt väglag är: 

o Då temperaturen passerar nollstrecket 

o Då medeltemperaturen ligger mellan -2°C och +2°C 

o Då det förekommer någon form av nederbörd 

(Eskelinen 1999, refererad i Karlsson, 2014). 

Det inträffar mer olyckor än normalt då medeltemperaturen är under 0°C och snabbt 

sjunker, då det är molnigt eller växlande molnighet, då vinden är svag eller då den 
relativa luftfuktigheten är över 80 %. Vid förekomst av duggregn samtidigt som ovan 

nämnda fenomen inträffar ytterligare fler olyckor (Eskelinen 1999, refererad i Karlsson, 
2014). Halheten på en yta är relaterat till islagrets densitet. När islagrets densitet är 500 

kg/m3 eller mer och när yttemperaturen är -2°C eller mer, uppstår den absolut halaste 
ytan på trottoaren (Kaneda et al., 2013). Väderfenomen som gynnar bildandet av denna 

hala yta på trottoarer är när ett snöfall som genererar ett 10 cm eller tjockare lager 
snötäcke lägger sig på ytan. Om det därefter följer ett par dagar med temperaturer över 
0°C på dagtid utan snöfall, kommer ytan att smälta och frysa om vartannat. I slutändan 

har då en mycket tjock och förrädiskt hal yta skapats på trottoarerna. (ibid.). Vidare visar 
finska studier att 80 % av alla halkolyckor inträffar då gångytan är täckt av is eller med 
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både is och snö (Karlsson, 2014). 76 % av halkolyckorna inträffade då temperaturen låg 

under 0°C. 7 % inträffade när temperaturen låg runt 0°C, och 17 % inträffade då 
temperaturen låg över 0°C (ibid.). 

Ur en intervjustudie, med arbetsledare i Helsingfors, framkommer att fyra olika 
väglagskategorier är särskilt problematiska för underhållet av vägar under vintertid 

(Penttinen et al., 1999, refererad i Karlsson, 2014). Den första kategorin uppstår vid 
övergången då vädret snabbt övergår från en lång kall period till en varm period. Sanden 

sjunker då lätt ner i den smältande snö-och isytan, detta innebär att den friktionshöjande 
effekten inte längre fungerar. Den andra kategorin inträffar då temperaturen pendlar runt 

0°C. Vid plogning av gångytor i detta klimat skapas väldigt lätt en blank och hal yta. 
Enligt intervjustudien är den tredje kategorin den absolut besvärligaste. Denna inträffar 

då underkylt regn träffar gångytan och skapar en glasartad yta. Den fjärde kategorin 
inträffar under vårvintern då snövallarna från vintern smälter under varma vårdagar. 

Under natten fryser smältvattnet och en mycket hal yta skapas (ibid.). 

Det nordliga klimat gynnar förekomsten av halkolyckor då temperaturerna ofta ligger 

runt 0°C (Pentti 1994, refererad i Karlsson, 2014).  Klimatet vid kusten är särskilt 
bidragande till halkolyckorna då snabba variationer i väderförhållande och temperaturer 

ofta sker där. Detta orsakar mycket svåra väglagsförhållanden för fotgängare då 
temperaturen ofta kan passera nollsträcket (ibid.). 

Baserat på tidigare studiers resultat, friktionsmätningar och statistik från sjukhus har 
Ruotsalainen et al. (2004) sammanfattat och delat in de halaste väglagsförhållandena i två 

huvudkategorier; snö på en isig yta och vatten på en isig yta. Dessa syns nedan i figur 3.1.  

Den första kategorin, snö på en isig yta, är ofta mer förrädisk för fotgängare då 

fotgängaren oftast tycker att ytan verkar mycket stadigt då den i själva verket inte är det 
(Ruotsalainen et al., 2004). Särskilt förrädiskt blir det om snön som faller är mycket torr 

när den lägger sig på en isig yta. De två skikten skiljs då åt och den hala ytan under snön 
är lika hal som om den vore fri från snö. Denna torra snö faller endast då temperaturen 

faller långt under 0°C (ibid.). 

Den andra kategorin, vatten på hal yta kan uppstå både av att det regnar på ytan och att 

smältvatten bildas av smältning av isen (Ruotsalainen et al., 2004). De halaste ytorna i 
denna kategori uppstår då regnets intensitet eller smälthastigheten är låg, eller om 

nederbördsmängden är låg (ibid.). 

Den absolut halaste ytan uppstår då ytan är både jämn och isig (Ruotsalainen et al., 

2004). Detta uppstår då islagret smälter och därefter fryser till is igen. Då temperaturen är 
runt 0°C bidrar även fotgängare och plogning genom nötning till att ytan blir jämn och 

isig (ibid.). 
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3.4 Vädrets utveckling 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är FN:s klimatpanel (IPCC, u.å.).  
De har som uppgift att med jämna mellanrum ta fram rapporter för att “förse världen 

med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget vad gäller 
klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan” (ibid.). Den 

senaste kompletta rapporten gavs ut 2007, där man bedömer att den globala 
temperaturökningen kommer att öka med mellan 1,8°C och 4,0°C, i förhållande till 

perioden 1989-1999, räknat fram till år 2100 (Pachauri, 2008).  
 

En sammanställning av fyra klimatscenarier som SMHI låtit göra visar att under samma 
period antas temperaturen under vintermånaderna i Sverige öka med mellan 2,8°C och 

4,5°C (SMHI, 2014). Den största temperaturökningen under vintermånaderna kommer 
att drabba Svealand och Norrlandskusten. I dessa områden kommer snötäckets 

utbredning minska mest, detta leder i sin tur till att strålningsbalans och skiktning på land 
och till havs påverkas vilket ökar temperaturen ytterligare (ibid.). 

 
Arvidsson (2011) spår att detta leder till lägre vinterväghållningskostnader i södra Sverige 

då temperaturen ökar vilket leder till färre dagar då det behövs vinterväghållnings-
åtgärder. I norra Sverige bedömer Arvidsson dock att åtgärderna kommer att öka då 

antalet riktigt kalla dagar minskar, medan dagar med förhöjd halkrisk ökar i takt med 
varmare temperaturer under vinterhalvåret. Exempelvis har Andersson (2010) studerat 

Göteborgstrakten som enligt klimatmodellerna väntas få ett minskat antal dagar där 
dygnets lägsta temperatur är -5°C eller lägre. Minskningen tros bli att från att 31 % av 

vinterns dagar har en temperatur på -5°C eller längre, enbart kommer att bli 15 % av 
dagarna i framtiden. Tvärtom väntas antalet dagar där temperaturen överstiger 4°C öka 

från dagens 5 % till 14 % (ibid.). 

Figur 3.2 visar den beräknade förändringen av vinterns medeltemperatur i °C för Sverige 

under åren 1961-2100 jämfört med medelvärdet för åren 1961-1990. De röda och blåa 
staplarna visar historiska data baserat på observationer där de röda staplarna visar 

Figur 3.1 . Gynnsamma väder förhållanden för  halka. (Hippi & Hartonen, 2012; 
Kar lsson, 2014)   
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temperaturer högre än medelvärdet för åren 1961-1990 och de blåa visar temperaturer 

lägre än medelvärdet (SMHI, 2014). Den svarta kurvan visar ett medelvärde för nio 
klimatscenarier för scenario RCP 8.5. RCP 8.5 är ett framtidsscenario där 

växthusgaserna antas fortsätta öka med åren. Det grå fältet som omger den svarta kurvan 
visar variationsbredden mellan det högsta och lägsta värdena för de olika 

klimatscenarierna (ibid.). 
 

Figur 3.4 visar en grafisk bild av den förväntade ökningen av medeltemperaturen under 
vintertid i Sverige. Där framgår tydligt att norra Sverige kommer att förväntas påverkas 

mest av denna ökning.  
 

Figur 3.3 visar antalet dagar under vintern där temperaturen någon gång under dygnet 
passerar 0°C. Kriterierna beskrivs som ”Antal dygn där mintemperaturen < -1°C och 

maxtemperaturen > +1°C.” I denna figur framgår det också tydligt att Norra Sverige i 
allmänhet kommer att drabbas av fler dygn där detta kriterium uppfylls under vintern. 

Detta gynnar förutsättningarna för att halt väglag oftare ska uppstå. 
 

 

Figur 3 .2 Beräknad förändring av vinterns  medeltemperatur  i  Sverige jämfört med 1961-1990. 
Scenario RCP 8.5 (SMHI, 2014)  
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3.5 Kostnader för samhället 

Halkolyckor är ett stort problem för samhället då de skapar stora kostnader (Karlsson, 
2014). Uppskattningsvis uppgår de årliga kostnaderna för hälsovård, förlorade arbetsdagar 

och förlorad välfärd i Finland till ca 2,4 miljarder euro (ibid.). Även i Sverige beräknas 
kostnaderna för samhället på grund av halkolyckor varje år vara höga. Enbart kostnaderna 

som uppkommer då folk halkar och faller i Stockholmsområdet uppgår varje år till en 
halv miljard kronor (Öberg, 2011).  

 
Den största delen av dessa kostnader kommer från sjukvården då skadorna generellt 

skapar långa vårdtider (Öberg, 2011). I Skåne uppgår de direkta kostnaderna för de 
skadade fotgängarna till ca 36 miljoner kronor (Berntman et al., 2012). Denna kostnad är 
beräknad för åldersgruppen 25-64 år under vintern 2010-2011 (ibid.). En höftfraktur 

som en person ådrar sig kostar exempelvis samhället ca 200 000 SEK (Gustafson et al., 
2006). 

Figur 3 .4 Beräknat ökande medelvärde av 
vinter temperaturen baserat på nio klimatscenar ier  
för  scenario rcp85 fram ti l l  år  2100. (SMHI, 
2014)  

Figur 3 .3 Beräknat ökande/minskande antal  dygn 
där temperaturen pas serar  0°C baserat på 9  
klimatscenar ier  för  scenar io rcp85 fram ti l l  år 
2100. (SMHI, 2014)  
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I Borlänge stod fotgängarna för 97 % av de totala skadekostnaderna för halkolyckorna 

vintern 2001/2002 (Bäckmark, 2002, refererad i Niska, 2011). Kostnaderna för dessa 
skador med sjukvård och sjukskrivningar som följd, uppskattades vara tre gånger så höga 

som kostnaderna för vinterväghållningen. Dessutom orsakar olyckorna ett psykiskt 
lidande som är svårt att skatta i pengar (ibid.). Direkta kostnader som uppkommer vid 

vårdtillfället uppskattas vara mellan 3000 – 127 000 SEK per vårddag beroende på hur 
svårt skadad personen är (Gyllencrutz et al., 2014). Mellan åren 2009 - 2011 var den 

genomsnittliga vårdtiden på grund av fallolyckor orsakat av is utomhus i Umeå 8 dagar 
för personer över 65 år (ibid). 

 
Kostnaden för fotgängare som skadas under vinterförhållanden på gångvägar, i Sverige, är 

väsentligt högre än vinterväghållningskostnaderna för dessa (Öberg et al., 2012). 
Kostnaden för de skadade är nästan dubbelt så hög som vinterväghållningskostnaderna för 

gångvägarna. Öberg et al. menar därför att det är samhällsekonomiskt lönsamt att satsa 
mer på vinterväghållningen för gångtrafikanter (ibid.). 

 
Då man i den statliga infrastrukturplaneringen skall värdera en ökad trafiksäkerhet har 

man utöver de materiella kostnader som produktionsbortfall, egendomsskador, 
sjukvårdskostnader och administrativa kostnader som en olycka av olika typer medför, 

även inkluderat en riskvärdering (Hydén, 2008). Riskvärderingen innebär att man 
värderar olyckorna högre än till de materiella kostnaderna. Riskvärdet är ett mått på hur 

mycket man är beredd att betala för att minska risken för dödsfall och skador inom 
trafiken (ibid.). 

 
De största kostnaderna för en olycka uppenbarar sig inte direkt, utan uppstår oftast lång 

tid efter olyckan i form av sjukgymnastik, arbetsterapi, färdtjänst m.m. samt bortfall av 
arbete som i sin tur leder till skattebortfall för kommunen (Hydén, 2008). 

 
Öberg et al. (2012) presenterar hur man kopplar ihop de sjukhusrapporterade skadorna 

med värden som arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyler och analysmetoder 
inom transportsektorn (ASEK) tar fram. Dessa värden baseras på tillgänglig forskning och 

revideras med jämna mellanrum. Tabell 3.2:s värden är baserat på ASEK 4 (SIKA, 2008) 
och uttryckta i 2006 års prisnivå. 

 
Tabell  3.2. Olycksvärden använda i s tat l ig infrastrukturplanering (kr, prisnivå 2006) (SIKA, 2008) 

 Dödsfal l  Svårt skadad Lindrigt 
skadad 

Egendomsskador 

Riskvärdering 21 000 000 3 486 000 133 000 - 
Materiel la 
kostnader 

1 321 000 661 000 66 000 14 000 

Totalt 22 321 000 4 147 000 199 000 14 000 
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”ASEK (Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyler och analysmetoder inom transportsektorn) är 

namnet på den myndighetsgemensamma samrådsgrupp som ansvarar för att ta fram och rekommendera 

de principer för samhällsekonomisk analys och de kalkylvärden som ska tillämpas i transportsektorns 

samhällsekonomiska analyser.” 

 

”Gruppen leddes tidigare av SIKA men Trafikverket tog över detta uppdrag när verket bildades den 1 

april 2010. ” 

 

”I ASEK ingår representanter från Trafikverket (som leder gruppens arbete), Transportstyrelsen, 

Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Stockholms Lokaltrafik, Vinnova och 

Trafikanalys (adjungerad).” 
(Trafikverket, 2014b) 

 
Öberg et al. (2012) anser att det är problematiskt att det endast finns tre olika 
skadekategorier i den statliga infrastrukturplaneringens riskvärdering; dödsfall, svårt 

skadad och lindrigt skadad. Då STRADA, för en olycka, anger både ett ISS-värde inom 
en skala som sträcker sig mellan 1-75 samt kategoriserar den inom fem olika CARE-

kategorier anser Öberg et al. att de officiella värdena från staten inte ger en rättvis bild av 
riskvärderingen. (ISS-värde förklaras närmare i kapitel 4.1 STRADA) 

 
För att rättvist kunna göra jämförelser inom trafiksektorn baserat på data från bland annat 

STRADA har Öberg et al. (2012) därför disaggregerat denna information om kostnader 
till en mer detaljerad ISS-nivå som även tar hänsyn till CARE-kategoriseringen. 

Läsaren hänvisas till Öberg et al. (2012) för att få veta hur denna fördelning tagits fram. 
Den utökade disaggregerade riskvärdering syns i tabell 3.3 nedan. 

 
Tabell  3.3. Materiel la kostnader och riskvärderingar (kr, prisnivå 2006)( Öberg et a l . ,  2012)   

ISS Klass CARE Materiel la 
kostnader 

Riskvärdering Totalt 
(avrundat) 

Lindrigt Skadad 
-  1,2 66 000 133 000 199 000 

Svårt skadad 
0-8 4,5 620 282 2 495 117 3 115 000 
9-15 4,5 900 521 5 850 000 6 750 000 
>15 5 2 386 489 9 147 368 11 533 000 

Dödsfal l  
-  3,4,5 1 321 000 21 000 000 22 321 000 

 

I april 2014 utgavs den, i skrivande stund, senaste versionen av den statliga 
infrastrukturplaneringens kostnader, ASEK 5.1 av Trafikverket. Kostnaderna mellan 

ASEK 4 och ASEK 5.1 har räknats upp med hänsyn till KPI (konsumentprisindex) och 
real BNP per capita (Trafikverket, 2014b). 
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ASEK 5.1 rekommenderar att man räknar upp kostnaderna för egendomsskadorna och 

de materiella kostnaderna enbart via KPI (Trafikverket, 2014b).  Riskvärderings-
kostnaderna ska istället räknas upp med både KPI och BNP per capita. Mellan åren 2006 

och 2010 har KPI ökat med 6,8 % och BNP minskat med 0,41 %. Tillsammans ger detta 
en uppräkning på 6,35 % (ibid.). De uppdaterade kostnaderna syns nedan i tabell 3.4. 

 
 
Tabell 3.4. Olycksvärdering i kronor per skadad el ler dödad i traf iken, 2010-års pris .  
(Trafikverket, 2014b) 

 Dödsfal l  Svårt skadad Lindrigt 
skadad 

Egendomsskador 

Riskvärdering 22 328 000 3 706 000 146 000 - 
Materiel la 
kostnader 

1 411 000 706 000 71 000 15 000 

Totalt 23 739 000 4 412 000 217 000 15 000 

 

3.6 Halkbekämpningsmetoder 

Vinterväghållning består av två huvuduppgifter; snöröjning och halkbekämpning 

(Bohlin, 2011). Snöröjning handlar i huvudsak om att rensa vägar från snö och göra dessa 
framkomliga under vintertid. Dessutom ska man se till att sikten i korsningar blir 

tillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt. Halkbekämpning handlar om att öka 
friktionen och därmed greppet på vägar som har blivit hala på grund av isbildning på 

ytan. Detta gör man idag främst genom att sanda, salta eller att kombinera dessa två 
metoder (ibid.). 

 
Enligt GCM-handboken (Gång, cykel, och moped-handboken), som har tagits fram av 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Trafikverket, rekommenderas det att 
vinterväghållningsåtgärder bör vara utförda till klockan 06.30 respektive klockan 16.30 

på vardagar (SKL & Trafikverket, 2010). Dessutom ska de vägar som har högst prioritet i 
vägnätet aldrig ha ett snödjup över 5 cm men helst aldrig över 3 cm, detta för att bland 

annat cyklister och fotgängare inte ska välja att gå på en närliggande plogad bilväg (ibid.). 
 

Att ange ett maximalt snödjup då snöröjning och halkbekämpning ska starta är det 
absolut vanligaste kriteriet man sätter på vinterväghållningen (Trafikverket, 2013b). Till 

detta tillkommer ofta ett kriterium som säger hur lång tid snöröjningen och 
halkbekämpningen maximalt får ta.  I Sverige sätter man två olika standarder på de 

statliga GC-vägarna beroende på hur trafikerade de är, standardklass Hög och 
standardklass Normal. Standardklass Hög förekommer främst vid skolor, resecentrum och 
längs stråk där många personer med funktionsnedsättning vistas (ibid.). 
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Idag sker snöröjningen av GC-vägar främst genom plogning med större maskiner (Niska 

et al., 2013b). I vissa fall förekommer dock snöslungor eller borstar också. Då man vill 
maximera nyttan av en maskin, används oftast inte olika maskiner till sommar -och 

vinterdrift.  I de flesta fall används samma maskiner sommar och vinter på både GC-
vägar samt på lokalgators körbanor (ibid.). 

 
Det finns väldigt få forskningsarbeten som har berört problemen med halt väglag för 

fotgängare (Karlsson, 2014). Forskningen har istället riktat in sig på halt väglag för 
biltrafiken, medan fotgängarnas problem har glömts bort (ibid.). Det går inte automatiskt 

att översätta och anpassa forskningsresultaten från biltrafikens väglag till gång-
trafikanternas väglag då det inte är samma väderfenomen som orsakar halka för de båda 

trafikslagen (Karlsson, 2014). Snö som faller på en isig bilväg packas och bryts snabbt upp 
av de snabbt roterande däcken som passerar och trycker ner ytan med flera tons tryck 

(Kaneda et al. 2013). Snö som faller på isiga trottoarer packas däremot av fotgängare som 
inte i närheten trycker ner snön med samma tryck. Detta skapar två olika typer av halka 

vilket kräver olika bekämpningsåtgärder (Kaneda et al. 2013). 

Man kan även vara tvungen att halkbekämpa bilvägar och gångvägar på olika sätt, då 

olika politiska beslut kan ha tagits för olika typer av vägar (Karlsson, 2014).  Till exempel 
är det inte tillåtet att salta trottoarer i Finland, medan det är godkänt att använda detta 

material på bilvägarna (ibid.). I Sapporo, Japan tror man att det politiska beslutet att 
förbjuda dubbdäck har orsakat fler halkolyckor inom staden då de nya dubbfria 

vinterdäcken inte sliter upp och sprider lika mycket damm och grus på trottoarer 
(Kaneda et al., 2013). Detta tror man har fungerat som ett mekanisk halkskydd (ibid.). 

 

3.6.1 Mekanisk Halkbekämpning 
En mekanisk halkbekämpningsmetod går ut på att höja friktionen på underlaget. 
(Karlsson, 2014). När gång- och cykelvägar skall halkbekämpas tillämpar man oftast 

sandning (Niska, 2011). Med sandning menar man att man tillför ytan med ett 
friktionshöjande material (ibid.). I Helsingfors används exempelvis siktad sand, krossad 

sten eller makadam på trottoarerna. (Karlsson, 2014). De flesta kommuner i Sverige 
använder sig av krossmaterial för att höja friktionen på GC-vägar (Niska, 2011). 

Storleksfraktionen på krossmaterialet varierar mellan 0-8 mm, men den vanligast 
förekommande fraktionen är 2-4 mm. Även användning av natursand eller en blandning 

av natursand och krossmaterial förekommer (ibid.).  
 

Sandning på en isig yta har visat sig höja friktionskoefficienten med 0,2 enheter 
(Karlsson, 2014).  Dock förbättras inte friktionen ytterligare om mängden sand överstiger 

300g/m2. Därför brukar man sprida ca 200-300g/m2 sand eller 150g/m2 makadam då 
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man halkbekämpar isiga och fuktiga ytor. Vid förebyggande halkkämpning sprider man 

ca 100g/m2 sand och 60g/m2 makadam (ibid.). 
 

Sand har dock benägenheten att klumpa ihop sig under förvaringen. Därför tillsätter man 
oftast salt eller krossmaterial i form av stenflis till sanden för att motverka klumpning 

(Niska, 2011). På detta sätt undviker man dyra uppvärmningskostnader som hade 
tillkommit för att hålla sanden klumpfri. Stenflisen som man tillsätter har både positiva 

och negativa effekter för de oskyddade trafikanterna. Stenflisen tränger igenom flera lager 
av snö och fungerar därför friktionshöjande även då ett tunt lager av snö täcker dem. 

Dock har stenflis ingen vidare friktionshöjande effekt på frosthalka. Det grova stenfliset 
ställer dessutom till med punkteringar på cyklar och skadar husdjurs tassar. För att 

motverka detta kan fliset tumlas för att få en rundare form och därmed en mindre 
spetsighet (ibid.). 

 
Vid vissa väderförhållanden hjälper dock inte alltid mekanisk halkbekämpning att 

förbättra friktionen på gångytan (Elers, 2010 refererad i Karlsson, 2014). Exempel på 
sådana väderförhållanden är då det har bildats slask på vägytan, eller då ytan är täckt av 

snö. Vid sådana tillfällen är det alltid bättre att ploga i tid så att den slaskiga ytan inte 
hinner frysa till is (ibid.).  I annat fall måste man utföra en ishyvling av GC-vägen med 

en skopa med förslagsvis perforerade skär vilket tar bort snömodd som frusit, vilket 
därefter ger en ren GC-väg (Niska, 2011). 

 
För att den mekaniska halkbekämpningens ska kunna vara effektiv måste sanden på något 

sätt fastna på den isbelagda ytan (Karlsson, 2014). Oftast blir kall sand endast liggandes 
ovanpå den isbelagda ytan. Detta innebär att den friktionshöjande funktionen uteblir. 

Detta fenomen uppenbarar sig då temperaturen ligger under -5°C. Sandningens 
friktionshöjande effekt uteblir även om man försöker sanda på en redan räfflad yta (ibid.). 

 
Istället för att öka mängden sand som sprids menar Karlsson (2014) att man bör fokusera 

på att förbättra sandningsmetoderna så att sanden fastnar på ytan. Ett sätt att göra detta är 
att värma upp sanden innan den sprids (ibid.). 

 
Det finns dock nackdelar med att sanda vägarna (Trafikverket 2009, refererad i Karlsson, 

2014). Ett av argumenten är att det bildas mycket damm under sandningsprocessen som 
försämrar luftkvaliteten. Sandkornens storlek är också av stor betydelse då allt för små 

kornstorlekar lätt kan försvinna från vägarna på grund av trafik. Ännu en faktor som 
spelar in är bildandet av frost och tunna vattenhinnor som kan täcka sandkornen och 

eliminera dess friktionsbildande funktion (ibid). 
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En annan nackdel med att sanda och grusa gång- och cykelvägar är att det leder till att 

mycket material måste plockas upp från gångbanorna i början av barmarkssäsongen för att 
inte utgöra olycksrisk för fotgängare och cyklister, särskilt för personer med 

funktionsnedsättning kan detta bli ett problem (Trafikverket, 2013b). Förutom att 
upptaget av vintersandningen är dyr och tidskrävande tillkommer även problematiken 

med damm och nedsmutsning av närmiljön och luften (SKL & Trafikverket, 2010). 
Trafikverket (2013b) menar att tidigare och mer frekvent sopning av gångbanorna delvis 

löser tillgänglighets- och säkerhetsproblemen. Detta innebär dock automatiskt högre 
driftskostnader (ibid.). 

 

3.6.2 Kemisk Halkbekämpning 
En kemisk halkbekämpningsmetod går ut på att man med olika typer av salter sänker 
vattnets fryspunkt, vilket innebär att det krävs lägre temperaturer innan isbildning kan 

ske (Karlsson, 2014). Vatten har en fryspunkt vid 0°C vid normalt atmosfärstryck 
(Arvidsson, 2011). Tillsätter man salt upp till 23,3 viktprocent kan man sänka denna 

fryspunkt ända ner till -21,1 °C vid normalt atmosfärstryck. Högre viktprocent salt 
sänker inte fryspunkten ytterligare, lösningen som bildas blir istället övermättad. Till 

exempel kräver Trafikverket att deras vägar är snöfria ner till -6°C då saltet har bäst 
effekt ner till denna temperatur (ibid.). 

 
Det finns två huvudsakliga kemiska halkbekämpningsmetoder; förebyggande och 

avhjälpande spridning av halkbekämpningsmedel (SKL, 2014). Den förebyggande 
spridningen utförs innan när is förutspås kunna bildas på en yta. Oftast används en 

saltlösning som förhindrar nederbörd att bilda is på ytan. Den avhjälpande spridningen 
utförs då snö och is redan ligger på en yta med syfte att smälta den. En effektiv 
avhjälpande spridning kräver att ytan först plogas eller sopas innan det kemiska medlet 

sprids på ytan (ibid.). Det salt som användas till halkbekämpning innehåller minst 97 % 
NaCL (Natriumklorid) de återstående tre procenten består av fukt, gips och 

natriumferrocyanid som fungerar som ett antiklumpbildande medel (Arvidsson, 2011).  
 

Många vägar i Sverige saltas dock i onödan (Arvidsson, 2011). Det är främst den 
förebyggande saltningen som saltas på vissa vägsträckor som är så pass varma att de inte 

riskerar att bli hala under det rådande klimatet på platsen. Med speciella program som 
innehåller algoritmer för att beräkna den aktuella vägytetemperaturen kan man optimera 

saltningsrutten till endast de vägsträckor där risk för halka föreligger, istället för som idag 
då man saltar hela den förbestämda rutten. På detta sätt kan man minska både mängden 

salt som används men även längden på sträckorna som behöver köras, och därmed 
minskas personalkostnaderna. Resultat från en studie Arvidsson tagit del av visade att den 

totala ruttlängden minskade med ca 10 % jämfört med de vanliga rutterna (ibid.). 
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På många ställen i världen är dock salt förbjudet att använda som halkbekämpningsmedel, 

till exempel är det förbjudet i Finland, eftersom saltet skadar miljön då det sprids ut i 
grundvattnet. Salt gör även ytorna de sprids på mjukare (Karlsson, 2014). 

 
Andra kemiska halkbekämpningsmedel som kalciummagnesiumacetat, kaliumacetat, 

kalciumklorid och natriumformat är antingen dyrare än vanligt natriumklorid, eller också 
både dyrare och lika miljöfarligt som vanligt natriumklorid, och anses därför inte lämpa 

sig som ersättning till det traditionella saltet (Öberg et al., 1991). 
 

3.6.3 Övrig Halkbekämpning 

3.6.3.1 Markvärme 
Ett klassiskt sätt att inne i centrumområden bekämpa halka är att använda sig av 
markvärmesystem som konstant håller marktemperaturen några grader över 0°C så att 

ingen is kan bildas på ytan (Bergström 2000, refererad i Niska et al., 2013b). Denna 
teknik minskar problemen med halka vintertid, å andra sidan är denna teknik mycket 

kostsam att installera och driva då tekniken dessutom är mycket energikrävande (ibid.). 
Problem med många fallolyckor kan även förekomma vid skarven mellan uppvärmd 

mark och ouppvärmd mark (Trafikverket, 2013a). 

3.6.3.2 Socker 
Socker kan inte ensam smälta snö och is, den kan dock förhindra en plötslig tillfrysning 
av vatten eller snömodd då socker fryser succesivt (Möller, 2007; Vägverket, 2009). 

Blandar man socker med salt kan man alltså öka saltåtgärdernas varaktighet. Prover gjorda 
av Vägverket (2009) visade att en blandning av 75 % saltlösning och 25 % sockerlösning 

bestående av glukos/fruktos visade sig ha likvärdiga egenskaper som en mättad saltlösning 
i förebyggande halkbekämpningssyfte. Blandar man däremot saltlösningen med råsocker 

kan man byta ut upp emot 50 % av saltet och ändå få samma egenskaper som en ren 
saltlösning har, bästa effekt får man dock om man byter ut ca 30 % av saltet mot råsocker 

(ibid.). Som tillsats i en mekanisk halkbekämpning visade man att en blandning på mellan 
50-100 l glukos/fruktoslösning per kubikmeter sand gav likvärdiga resultat på friktionen 

som om man hade blandat sanden med 80 l saltlösning per kubikmeter sand (Vägverket, 
2009). Inga olägenheter i sandupplagen på grund av tjälning kunde heller påvisas (ibid.). 

 
Metoden minskar saltets påverkan på omgivningen. Främst påverkan på vattendrag och 

rost på bilar minskas med denna metod (Vägverket, 2009). Dock är den dyrare än 
konventionell kemisk halkbekämpning då priset på socker är högre än salt, dessutom 

eliminerar man inte saltinblandningen helt vilket innebär att natur och bilar fortfarande 
påverkas negativt, om än inte i lika stor utsträckning (Möller, 2007).  

3.6.3.3 Träflisor 
En ny miljövänlig metod har testats i Schweiz och beskrevs på den 13:e 
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vintervägskongressen i Québec, Kanada (Turtschy & Mucaria, 2010 refererad i 

Trafikverket 2013a). Metoden är ett alternativ till den traditionella sand och saltningen 
där man prövade att använda små träflisor impregnerade med en liten mängd salt.  

Mängden salt som används är väsentligt mindre jämfört med traditionell saltning, detta 
leder till att en mycket mindre andel salt når grundvattnet (ibid.). 

 
Turtschy och Mucaria (2010 refererad i Trafikverket 2013a) menar också att den största 

fördelen med denna metod är att träflisorna består av organiskt material vilket medför att 
dessa kan återanvändas till energiproduktion. Nackdelen med denna metod är att dagens 

maskiner måste anpassa sin spridningsteknik till det nya materialet, Turtschy och Mucaria 
tror dock att detta kan uppnås med enbart små justeringar av dagens spridare 

3.6.3.4 Varmsandning 
Varmsand kallas en annan relativt ny halkbekämpningsmetod (Niska, 2013). 
Varmsandsmetoden fungerar så att hett vatten (90 -95 °C) blandas med sand (0-4 mm i 

fraktionsstorlek) som sedan sprids ut på de önskade ytorna (Vaa, 2004).  Detta leder till 
att den snö eller isbelagda ytan först smälter och därefter fryser fast sanden i den nya ytan 

som bildas. Detta leder till att en yta med god friktion skapas. Metoden är effektiv och 
används därför idag på många vägar i Norge (ibid.). 

 
Metoden med varmsandning genererar bättre friktion under en längre tid, jämfört med 

traditionell mekanisk halkbekämpning (Vaa, 2004). Som mest kan varmsandning hålla en 
hög friktionsgrad 20 gånger längre än traditionell sandning. Metoden är även resurs-

sparande då mindre sand förbrukas (ibid.).  

På sträckor som traditionell sand används på krävs 1,4 gånger fler åtgärder än på de 

sträckor där varmsand används (Niska, 2013). Som mest bör antalet sandningsturer kunna 
minska med faktor 10 om varmsand används (Vaa, 2004). Detta leder i sin tur till att 

sandförbrukningen kan reduceras med 40-50 % samtidigt som drift- och underhålls-
kostnaderna minskar (ibid.). 

Andra positiva egenskaper metoden för med sig är att andelen salt i sandningssanden 
minskar, samtidigt som grusmaterialet blir billigare (Niska, 2013). Dock tillkommer 

ökade vatten- och drivmedelkostnader för att värma upp och hålla tanken med vatten 
varm (Vaa, 2004). 

En halkbekämpningsmetod som minskar användningen av sand är dock att föredra då det 
har förekommit olycksfall bland både fotgängare och cyklister på grund av lösliggande 

sand/grus från vintersandningen (Niska, 2013). 

Den absolut största nackdelen med metoden är att sandmaterialet lätt fastnar i spridare 

och sandbehållare på underhållsfordonet då man blandar i stenmjöl (Niska 2013). 
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Stenmjöl påvisades ha bäst friktionshöjande egenskaper i Niskas undersökning och 

lämpar sig därför bäst att användas med varmsandningsmetoden. Inblandningen av sådana 
finmaterial riskerar dessutom att öka mängden partiklar i luften vid sandupptagningen på 

våren (ibid.). 

Metoden kräver dessutom temperaturer under 0°C för att fungera effektivt (Niska, 

2013). Vid varmare temperaturer sjunker sandmaterialet för långt ner i den is- eller 
snötäckta ytan vilket i vissa fall till och med kan göra ytan halare. Därför har 

varmsandningsmetoden absolut bäst effekt och längst varaktighet på ett hårt is-och 
snötäcke som förekommer vid stabila väderförhållanden med temperaturer under 0°C. 

(ibid.). 

För att varmsandning ska bli kostnadseffektiv måste användningsområdena utvidgas för 

metoden från att enbart användas på gång-och cykelvägar till att använda samma maskin 
för att till exempel halkbekämpa busshållplatser, korsningar och andra känsliga noder i 

trafiknätet (Niska, 2013). På detta vis motiverar man en nyinvestering då metoden blir 
kostnadseffektiv (ibid.). 

 
I Umeå har man under senaste året låtit beställa en mindre variant av den 

varmsandningsutrustning man använder till gatorna (T. Sandberg, personlig 
kommunikation, 7 oktober 2014). Den mindre varianten är speciellt framtagen för Umeå 

Kommun av företaget Aebi Schmidt då ingen liknande utrustning fanns innan (Niska, 
2013). Utrustningen monteras på ett befintligt fordon som utrustningen är speciellt 

framtagen till. Detta gör att man på sommaren enkelt kan montera annan utrustning på 
fordonet (ibid.).  I Umeå används till exempel fordonet till parkdriften då man bland 

annat kan montera en kran på den (T. Sandberg, personlig kommunikation, 7 oktober 
2014). Under vintern används fordonet och utrustningen oftast till kall- och 

varmsandning av GC-vägar (Niska, 2013). Ibland hjälper fordonet till att halkbekämpa 
besvärliga platser som busshållplatser, korsningar m.m. (ibid.). 

3.6.3.5 Sopsalt 
Sopsaltning kallas en metod som beskrivs av Bergström (2002). Hon gjorde en studie 

som pågick under två vintrar i Linköping mellan 1999-2001. Den nya metoden visade 
sig vara betydligt bättre än traditionell halkbekämpning med salt eller grus. I 

provområdet hade provsträckorna en betydlig högre andel barmark än i kontrollområdet 
där man använde krossgrus som halkbekämpning. (52-70% jämfört med 12-15%) (ibid.) 

 
I den nya metoden används ett fordon med en sopvals som sopar undan snön monterad 

fram och en tallriksspridare som sprider saltlösning baktill (Bergström, 2002).  Syftet med 
detta var att så lite saltlösning som möjligt skulle spridas på vägen men fortfarande få 

barmark. På detta vis kan man motivera användningen av salt i små mängder då 
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resultaten på vägarna blir så pass bra. Intervjuer med driftsledarna visade dock att 

fordonet som sopar vägarna och sprider saltlösningen behövde framföras i lägre 
hastigheter än normalt för att få goda resultat (ibid.).  

Intervjustudier i samma område visade att fotgängare och cyklister hade uppmärksammat 
den förhöjda standarden och var mest glada att slippa gruset (Bergström, 2002).  Att 

slippa ta upp gruset på våren är dessutom en ekonomisk vinning med denna metod 
(ibid).  

Själva metoden visades vara 2-3 gånger så dyr som traditionell halkbekämpning med 
sand eller salt (Bergström, 2002).  Detta berodde till största del på ett ökat antal 

åtgärdstillfällen då man under testperioden hade skärpt startkriteriet till endast 1 cm nysnö 
(ibid.). 

Sopsaltaren kan dock aldrig helt ersätta de traditionella metoderna då sopsaltaren i 
dagsläget inte klarar av att sopa bort och smälta hur stora snömängder som helst 

(Bergström, 2002). Därför rekommenderas sopsaltning att användas under perioder med 
lite nederbörd (ibid.). Niska (2013) föreslår därför att en kombination med sopsaltning 

under höst och vår då risken för halka är som störst, och någon form av sandning under 
resten av vintern vore att föredra. 

I Stockholm hade man till vintersäsongen 2013 hyrt in två maskiner av märket Multihog 
genom sin entreprenör. Maskinerna kostar ca 1,2 miljoner kronor styck. På dessa hade 

man monterat en plog kombinerat med borste framtill och en tank som innehåller 
saltlake baktill (Isaksson, 2014; P. Seaton, personlig kommunikation, 6 oktober 2014). 

Vid större snömängd på GC-banan fälls helt enkelt plogen ner och en extra runda får då 
köras. Seaton påpekar att maskinen även kan användas på sommaren efter en enkel 

ombyggnad, då kan den användas till att spola vägarna, sopa upp löv, och sopa upp sand. 
På det viset kan den användas året runt. Isaksson menar att denna metod lämpar sig bäst 

att använda på ett antal prioriterade GC-stråk. 
 

3.6.4 Informationssystem om halka 
Trots att halkolyckor är ett stort problem i samhället, läggs det ner mycket mindre energi 

på att forska om fotgängarnas säkerhet jämfört med bilisternas säkerhet (Karlsson, 2014). 
Alla de nordiska ländernas meteorologiska institut har någon form av vädertjänst som är 

anpassad för biltrafikanterna och som uppmärksammar dessa på det aktuella väglaget. 
Endast det finländska meteorologiska institutet (FMI) har utvecklat en vädermodell som 

vänder sig mot gångtrafikanter (ibid.). 
 

Denna modell är vidareutvecklad från FMI:s vädermodell för biltrafikanter (Karlsson, 
2014). Modellen bygger på friktionsmätresultat och olycksdatastatistik. FMI kan med 
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denna modell ge ut vädermeddelanden som meddelar och varnar gångtrafikanterna via 

radio och andra medier om det aktuella väglaget. Idag meddelar man det aktuella 
väglaget två gånger per dygn i alla de finländska landskapen (ibid.). 

 
En sådan vädermodell kan vara tillämplig för att varna människor att det är dags att 

använda individuella halkskydd mot halkolyckor (Karlsson, 2014). Individuella halkskydd 
såsom helfotsskydd, hälskydd och fotbladsskydd (i vardagligt tal kallat ”broddar”) har 

bevisats vara en effektiv trafiksäkerhetsåtgärd för att minska fotgängarolyckor (Berggård, 
2010). I studien visades att risken att halka med halkskydd under skorna kunde minskas 

med upp till en tredjedel, vilket skulle kunna spara in stora kostnader för samhället. 
 

Vädermodellen rapporterar det aktuella väglaget utifrån friktionsmätningar utförda på två 
platser runt Helsingfors (Hippi & Hartonen 2012). Detta leder till att vädermodellen 

fungerar bra i Helsingfors, men kan avvika väldigt mycket på grund av de lokalt 
varierande vägunderlagen i andra delar av landet (Karlsson, 2014). Särskilt på våren kan 

detta bli ett problem då väglaget kan skilja mycket beroende på om mätningar genomförs 
i innerstadsmiljö eller i periferimiljö (ibid.).  

 
Kuststäder är särskilt problematiska då variationen mellan underlagen på trottoarerna i 

dessa städer kan skilja sig avsevärt mycket åt (Karlsson, 2014). Bristen på 
friktionsobservationer runt i landet är alltså ett nuvarande problem för att modellen ska 

kunna fungera 100 % pålitligt (ibid.). 
 

I Kanada har liknande försök gjorts då staden Winnipeg tog fram programmet SureFoot 
som dagligen presenterade väderleksrapporter enkom för fotgängare (Karlsson, 2014) 

Avsikten med SureFoot var att försöka minska halkolyckorna i Winnipeg. Surefoot 
rapporterade både vilket skick gångvägarnas yta var i, samt gav tips på hur man som 

gångtrafikant bör förhålla sig till de olika väglagsförhållandena. Tyvärr har programmet 
idag lagts ner då många ansåg att det var illa spenderade pengar. (Karlsson, 2014). Detta 

tror Karlsson beror på Nordamerikas bilkultur som i sin tur är ett resultat av de låga 
bensinpriserna på kontinenten. Detta medför att få människor har förståelse för de 

problem som uppstår för fotgängarna och konsekvenserna det kan medföra (ibid.). 
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SureFoot delade in sin rapport i fyra kategorier: 

 

o Lätt - Trottoarerna är fri från snö och is. 

 
o Måttlig – Trottoarytan är till största del snö- och isfri, men lokalt hala partier kan 

förekomma. Snömängden överstiger dock aldrig 5 cm. Försiktighet vid utomhusvistelse 

rekommenderas. Halkskydd rekommenderas att användas. 

 
o Svårt – Trottoarerna är täckta med nyfallen snö eller snömodd, snödjupet överskrider 

dessutom 5 cm. Isiga partier orsakade av smältvatten kan även förekomma under vårvintern. 

Personer med begränsad rörlighet rekommenderas att hålla sig inomhus. Äldre personer 

rekommenderas ha sällskap av en stödperson vid utomhusvistelse. Halkskydd rekommenderas. 

 
o Riskabelt – Då underkylt regn drabbar trottoaren klassificeras det som riskabelt att vistas 

utomhus. Personer med begränsad rörlighet rekommenderas starkt att undvika 

utomhusvistelse. 

(Karlsson, 2014) 

 

 

3.6.5 Jämförelse av halkbekämpningsmetoder 
I tabell 3.6 nedan jämförs de olika halkbekämpningsmetodernas för-och nackdelar samt 
användningsområden med varandra. Gemensamt för alla metoderna är att för optimal 
användning av respektive metod bör ytan vid behov först snöröjas. 
 
Tabell  3.6. De olika halkbekämpningsmetodernas för-  och nackdelar samt lämplig 
användningsområden, 

Halkbekämpningsmetod Fördelar Nackdelar Lämpligt 
användningsområde 

Mekanisk 
halkbekämpning 

+ Beprövad teknik. 
+ Relativt billigt material. 
+ Vissa fraktioner kan spridas 
utan risk för hopfrysning. 
+ Kräver ingen ny utrustning 
då många maskiner redan är 
anpassade. 

– Vissa fraktioner behöver 
blandas med saltlösning 
för att undvika risk för 
hopfrysning. 
– Lägger sig ovanpå den 
hala ytan, fryser ej fast. 
– Sandupptagning på 
våren krävs. 
– Risk för punktering för 
cyklister. 
– Stor materialåtgång 
krävs för att hålla vägar 
halkfria. 
 

* På Större bilvägar samt 
på mindre prioriterade 
gångstråk vid rätt 
väderlek. 
 
* Vid kalla temperaturer. 

Kemisk halkbekämpning + Skapar en snö – och isfri yta 
vid kalla temperaturer. 
+Kan utföras både preventivt 
och avhjälpande. 
+NaCl är relativt billigt. 
 

– Endast NaCl anses 
ekonomiskt motiverat att 
använda. 
– Påverkar naturen 
negativt. 
– Orsakar rostskador på 
fordon. 
– Måste utföras vid rätt 
tidpunkt. 

* Vid problempunkter 
som korsningar och 
parkeringar. 
 
* Vid temperaturer runt 

0°C.  
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– Politiska beslut kan 
hindra användandet av 
salter. 
– Kräver oftast plogning 
av annat fordon innan 
medlet kan verka effektivt 
vid stora snömängder 
 

Socker + Kan ersätta en del av NaCl 
med bibehållna 
halkbekämpningsegenskaper. 

– Ersätter endast en del av 
saltet. 
– Relativt dyrt 

* Se kemisk 
halkbekämpning 
 

Markvärme + Skapar en snö – och isfri yta 
vid kalla temperaturer. 
 

– Dyr att anlägga och 
driva. 
– Olyckor kan ske vid 
gränsen mellan 
markvärme och 
ouppvärmd mark. 

* Vid sträckor där det 
största gångflödet finns. 

Träf l i sor + Återanvändbar produkt – Kräver saltinblandning 
– Upptagning på våren 
krävs. 

* Se mekanisk 
halkbekämpning. 

Varmsandning + Sanden fryser fast i isen, 
skapar en sandpappersliknande 
yta 
+ Skapar en yta med hög 
friktionskoefficient under längre 
tid. 
+ Mindre materialåtgång 
+ Resurssparande då mindre 
antal åtgärder krävs. 
 

– Endast effektiv vid rätt 
klimatförutsättningar 

– Ny utrustning krävs 

– Mycket energi går åt att 

värma upp sanden. 

– Kräver värme vid 

lagring för att inte klumpa 

ihop. 
– Risk att materialet 

fastnar i spridaren. 

– Sandupptagning på 

våren krävs. 

* På utvalda gångstråk 
som fungerar som 
huvudstråk i gångnätet. 
 

* Även vid 
problempunkter som 
busshållplatser och 
korsningar. 
 

* Vid kalla temperaturer. 

Sopsalt  + Skapar en snö – och isfri yta 
vid kalla temperaturer. 
+ Håller ytan snö- och isfri en 
längre tid. 
+ Kräver endast en liten mängd 
salt. 
+ Inget material behöver sopas 
upp. 
+ Ingen risk för cyklister att 
råka ut för punktering. 
+ Multifordon kan byggas för 
att kunna användas året runt. 
 

– Ny utrustning krävs 
– Fler åtgärdstillfällen kan 
behövas beroende på vilka 
startkriterier man 
använder. 
– Kräver viss inblandning 
av salt 
– Kräver relativt liten 
snömängd för att kunna 
sopas bort. 
– Kräver rätt 
klimatförutsättningar för 
att vara effektiv. 

* På utvalda gångstråk 
som fungerar som 
huvudstråk i gångnätet. 
 

* Även vid 
problempunkter som 
busshållplatser och 
korsningar. 
 
* Vid temperaturer ner 

till- 12°C. 

Informationssystem om 
halka 

+ Informerar människor om 
risken med halka och när det 
finns risk för halka. 
+ Kan få folk att använda 
halkskyddvid rätt tillfälle 
+ Används preventivt. 

– Endast den enskilda 
individen väljer om han 
tar till sig råd och 
varningar. 

* Via olika medier som 
olika sociala medier, 
lokala nyhetssändningar i 
radio, tv. Appar m.m.  
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3.7 Ansvarsfördelning mellan väghållare & fastighetsägare 

I lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814, 1 
kap 2 §) framgår att det är kommunen som är huvudman för de gator, torg, parker och 

andra allmänna platser som är redovisade i detaljplaner enligt plan- och bygglagen (SFS 
2010:900). Enligt 4 kap 7§ i plan- och bygglagen framgår det att huvudregeln är att 

kommunen ska vara huvudman för allmänna platser om det inte finns särskilda skäl för att 
inte vara det. Detta innebär att det är kommunen som ansvarar för att gaturenhållning, 

snöröjning och andra åtgärder utförs på ett sådant sätt så att inga olägenheter för 
människors hälsa finns, samt att krav på trafiksäkerhet, framkomlighet och trevnad 

tillgodoses. Om ett område är redovisat som kvartersmark i detaljplanen men fortfarande 
är avsedd för allmän trafik är det i första hand fastighetsägaren som är skyldig att hålla 

området i skick så länge fastighetsägaren inte upplåtit ansvaret på kommunen via 
nyttjanderätt eller annan särskild rätt (SFS 1998:814, 1 kap 2 §). 

 
Oavsett ansvarsfråga kan kommunen enligt 3§ i lagen med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning fortfarande ålägga fastighetsägarna, att inom ett område 
med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra de åtgärder 

beskrivna ovan på trottoarer intill deras fastigheter. 

 
Kommunen är väghållare och således ansvarig för de kommunala gångvägarna medan 

Trafikverket är väghållare för de gångvägar som ingår i statens allmänna vägnät 
(Trafikverket, 2013b). Det skiljer sig mellan kommuner vem som har väghållningsansvar 

på gångbanor (Öberg et al., 2011). I vissa kommuner är kommunen själv väghållare för 
alla gångbanor. I andra är fastighetsägarna ansvariga för gångbanorna. Det finns även 

kommuner där kommunen och fastighetsägarna delar på ansvaret (ibid.). 
 

 I de kommuner där fastighetsägarna ansvarar för de gångvägar som går intill deras 
fastigheter behöver ansvaret förtydligas menar Trafikverket (2013b). Trafikverket anser 

att bättre åtgärdstider och åtgärdsval för snöröjning och halkbekämpning kan förbättra 
gångytornas kvalitet under vintertid. 

 
För de kommunala gångvägarna är det de folkvalda politikerna som bestämmer hur 

prioriteringar skall göras i samhället (Trafikverket, 2013b). Kommunens tjänstemän 
arbetar sedan med att planera och genomföra arbetet efter vad politikerna har beslutat ska 

Med fastighetsägare avses den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare (SFS 1998:814, 1 kap 1 §). 
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prioriteras i samhället. Tjänstemännen arbetar därefter med att beställa drift och underhåll 

av gångytorna av antingen externa eller interna utförare (ibid.). 
 

Trots att lagstiftningen fastställer att det är fastighetsägarnas ansvar att sköta vinterdriften 
av gångbanor intill deras fastigheter, menar Niska et al. (2013b) att det i verkligheten 

oftast är kommunen som sköter driften av dessa gångbanor i slutändan. Detta beror 
troligtvis på att kommunen inte har tid att vänta ut fastighetsägarna. På en sträcka av 

många olika fastighetsägare är det tillräckligt att en fastighetsägare missköter sig för att 
förstöra en hel vägsträcka (ibid.). 

 
Niska et al. (2013b) föreslår att det borde finnas en möjlighet för kommunen att ta ut en 

avgift av de fastighetsägare som missköter sig. Enligt lagen med särskilda bestämmelser 
om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814, 1 kap 14 §) kan en fastighetsägare som 

med uppsåt eller av oaktsamhet misslyckas med att underhålla gångvägen intill sin 
fastighet dömas till böter. Om inte en fastighetsägare kan visa att denne har vidtagit 

tillräckliga åtgärder för att halkbekämpa gångvägen kan denne alltså dömas till böter. 
Enligt 11§ och 12§ i samma lag är det kommunen som utför den omedelbara tillsynen av 

att en fastighetsägare inte missköter sig, samt utfärdar vite om kommunens föreläggande 
inte följs. 

 
Kommunen har dessutom rätt att utföra halkbekämpning på fastighetsägarens bekostnad 

om inte tillräckligt med åtgärder har utförts av fastighetsägaren (SFS 1998:814, 1 kap 15 
§). Niska et al. (2013b) menar att fastighetsägarens tidskrav på sådana åtgärder behöver 

fastställas för att detta ska vara möjligt. Niska menar dock att detta skulle kräva otroligt 
mycket resurser för kommunen att hålla reda på och följa upp alla fastighetsägare.  

 
För att få en jämn kvalitet på snöröjningen och halkbekämpningen i en hel stad anser 

därför Trafikverket (2013b) att oavsett om arbetet sköts av externa eller interna utförare 
åt kommunala eller enskilda fastighetsägare, behöver tydliga riktlinjer, kravbilder, 

köranvisningar och rutiner för alla gångvägar arbetas fram. Dessa ska dessutom enkelt gå 
att överföra till nya utförare (ibid.). 

 

3.8 Jämställt Vinterunderhåll 

Flera städer runt om i Sverige har börjat införa något som har börjat kallas jämställd 
snöröjning (Karlskoga kommun, 2014). Jämställdheten baseras på resvaneundersökningar 
som visar att det är främst män som kör bil, medan det är främst kvinnor och barn som 

går, cyklar och åker kollektivt. Därför prioriteras stråken där kvinnor och barn rör sig 
mest, detta innefattar bland annat framkomligheten till förskolor, skolor och 

busshållplatser. Därefter snöröjs prioriterade bilstråk och arbetsplatser (ibid.). 
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Arbetsplatser där många kvinnor arbetar på såsom sjukhus, vårdcentraler och andra 

kommunala anläggningar prioriteras även dessa högt (Karlskoga kommun, 2014). Denna 
strategi är även bättre ur miljösynpunkt.  Dessutom blir städer med denna strategi, mer 

tillgängliga för alla då det gynnar folk med rörelsehinder, samt personer som inte har 
möjlighet att äga eller nyttja en bil under vintertid. I städer som har en uttalad strategi att 

minska bilanvändandet bör denna strategi tillämpas då den gynnar kollektivtransport-
resandet (ibid.). 

En utvärdering och jämförelse av kostnader för att använda denna strategi i Karlskoga, 

visade att det inte blev dyrare för kommunen att snöröja på detta sätt (Karlskoga 
kommun, 2014). 
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4 OLYCKSSTATISTIK 

4.1 STRADA 

STRADA som står för Swedish Traffic Accident Data Acquisition, är ett 

informationssystem som samlar data om skador och olyckor inom hela 
vägtransportsystemet i Sverige (Transportstyrelsen, 2014). Förutom polisens rapportering 

av trafikolyckor får STRADA också uppgifter från ett stort antal akutsjukhus runt om i 
Sverige. Sedan STRADA infördes år 2003 har fler och fler sjukhus anslutit sig. Våren 

2010 var nästan 80 % av Sveriges akutsjukhus anslutna till STRADA (Öberg & 
Arvidsson, 2012). 

 
En begränsning med STRADA är att endast personer som uppsöker vård på ett 

akutsjukhus, eller remitteras till ett akutsjukhus till följd av sina skador registreras till 
STRADA. Dessutom registreras enbart skadefall som inträffat inom ett 

vägtransportområde (Transportstyrelsen, 2014). 
 

Till vägtransportområde räknas: 
 

§ Gatu-/Vägsträcka 

§ Gatu-/Vägkorsning 

§ Gång- och Cykelbana (-väg) 

§ Gångbana/Trottoar 

§ Buss- Spårvagnshållplats 

§ Torg 

§ P-plats 

§ Bensinstation 

(Transportstyrelsen, 2014) 
 

Utifrån denna definition av vägtransportområde räknas inte olyckor som skett på platser 
som parker, parkeringshus, taxistationer, industriområden, hamnområden, privata tomter, 

enskilda områden, idrottsplatser, skogsstigar eller kyrkogårdar in i STRADA 
(Transportstyrelsen, 2014). 

 
STRADA har två olika klienter som polis respektive sjukhus använder sig av. Den största 

skillnaden är att polisens klient utgår från själva olyckan, medan sjukhusklienten utgår 
från den skadade personen då man fastställer skadegrad och skadediagnos (Forward & 

Samuelsson, 2007). 
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Genom att sammanföra uppgifterna från både polisen och sjukhusen fås ett bättre 

informationsunderlag, vilket ökar kunskapen om de skadade inom trafiken (Forward & 
Samuelsson, 2007). Det mörkertal som funnits bland oskyddade trafikanter minskar 

samtidigt som de synliggörs. På samma gång preciseras skadegraden för de skadade bättre 
av sjukhusens diagnoser (ibid.). Mörkertalet från polisens rapporter av skadade oskyddade 

trafikanter kan uppgå till hela 85 % under vintermånaderna (Öberg, 2011). Under resten 
av året ligger denna siffra på upp emot 60-70% (ibid.). 

 
Den tidigare officiella trafikskadestatistiken, som användes innan STRADA, tros enbart 

ha innehållit 35-50 % av alla olyckor som skedde i trafiken (Forward & Samuelsson, 
2007). STRADA innehar idag information om olyckor där en fotgängare samt 

motorfordon har varit inblandat och fotgängarolyckor utan inblandning av annat fordon 
(ibid.).  

 
I Göteborg lyckas de STRADA-anslutna sjukhusen rapportera ca 72 % av alla 

fallolyckor, medan samma siffra för sjukhusen i Malmö är 82 % (Öberg, 2011). Jämfört 
med verklighetens alla olyckor tros mörkertalet vara ännu högre då många skador varken 

inrapporteras av polis eller sjukhus. Detta beror helt enkelt på att den skadade personen 
inte har uppsökt läkarvård (ibid.). 

 
Då fallolyckor inte definieras som en vägtrafikolycka registreras dessa därför oftast inte av 

polisen om inte ett brott har begåtts. Då har polisen skyldighet att rapportera, detta 
klargörs i kungörelse (1965:561). Det är därför polisen sällan får kännedom om sådana 

olyckor. Istället är det sjukhuspersonalen som har det huvudsakliga ansvaret att rapportera 
in dessa olyckor. Dock är det inte reglerat någonstans att sjukhus är tvungna till att 

inrapportera till STRADA (Forward & Samuelsson, 2007). Även Niska et al (2013a) 
påpekar att polisen sällan är på plats vid sådana olyckor, detta mörkertal syns då man 

studerar polisens respektive sjukvårdens särredovisade uppgifter till STRADA, och 
därefter samkör dessa data baserat på det unika identifikationsnummer varje olycka får i 

STRADA (ibid.) 
 

För att få rätt kvalitet på det data som rapporteras in har båda klienterna inbyggda 
kvalitetskontroller för att säkerställa att det är rätt standard på datan som registreras i 

STRADA (Forward & Samuelsson, 2007). 
 

När riksdagen i oktober 1997 införde nollvisionen i Sverige, beslutade man att Sverige 
skulle arbeta mot ett vägtransportsystem som inte hotar människors liv och hälsa. 

Säkerhetsarbetet ska alltså alltid utgå från ett folkhälsoperspektiv. Det är därför viktigt att 
man förutom själva olyckan rapporterar in när och var en olycka har skett, samt 
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allvarlighetsgraden på olyckan och dessutom vilken sorts olycka det handlar om (Forward 

& Samuelsson, 2007). 
 

Trots att data från de inrapporterade olyckorna från de STRADA-anslutna sjukhusen är 
relativt bra, finns det ett mörkertal i statistiken (Trafikkontoret, 2008). Detta mörkertal 

kan bero på flera orsaker, bland annat på att den skadade inte har uppsökt akutsjukvård, 
eller att den skadade har uppsökt sjukvård på annat sätt som till exempel via 

öppenvårdsmottagningar eller privatläkarmottagning som inte registrerar in till 
STRADA. Andra bortfall från statistiken kan bero på den mänskliga faktorn i form av att 

personalen helt enkelt har glömt att registrera olyckan eller fyllt i olycksrapporten på fel 
sätt (Trafikkontoret, 2008). 

 
För att kunna särskilja, beskriva och klassificera hur allvarlig olika skador är, används dels 

en AIS-kod (Abbreviated Injury Scale) och dels en ISS-kod (ISS=Injury Severity 
Score). AIS genererar en grad mellan 1-6 som beskriver sannolikheten för överlevnad 

till följd av specifika skador, ju högre siffra desto mindre chans till överlevnad.  ISS-
skalan är en vidareutveckling av AIS och sträcker sig mellan heltalen 1 – 75. Dessa heltal 

är ett slags prognostiskt index för sannolikheten för överlevnad vid multipla skador och 
utgår från de enskilda skadornas AIS-värde (Öberg & Arvidsson, 2012; 

Transportstyrelsen, 2014) Endast sjukvården har kunskap att bedöma och klassificera 
skador som en skadad person ådragit sig på detta sätt. Därför är det bara sjukvården som 

rapporterar in denna typ av statistik (Forward & Samuelsson, 2007). 
 
Tabell  4.1. AIS- skalan och dess betydelse. (Transportstyrelsen, 2014). 

AIS-Kodning Beskrivning 

AIS 1  Lätt skada 

AIS 2  Moderat skada 

AIS 3  Allvarlig skada 

AIS 4 Svår skada (Livshotande men med trolig 

överlevnad) 

AIS 5 Kritisk skada (Överlevnad osäker) 

AIS 6 Maximal skada 

 
Tabell  4.2. ISS- skalan och dess betydelse. (Forward och Samuelsson, 2007). 

ISS-Kodning Beskrivning 

ISS < 9 Lätt, måttlig skada 

ISS 9-15 Svår skada 

ISS > 15 Mycket Svår skada 
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I STRADA anges även om den skadade patienten har fått vidare vård eller om patienten 

har kunnat åka hem. Detta kan kategoriseras som fem olika koder enligt tabell 4.3 nedan 
(Öberg & Arvidsson, 2012). 

 
Tabell  4.3. Care-  kodning och dess betydelse. (Öberg & Arvidsson, 2012).  

Care-Kodning Beskrivning 

Care 1 Åkt hem 

Care 2 Avvikit 

Care 3 Död vid ankomst 

Care 4 Inlagd på avdelning 

Care 5 Annat sjukhus 

 
I dagsläget skriver STRADA-uttagswebb ut till exempel ”Åkt hem” istället för Care 1 i 

kolumnen vårdförlopp i uttagsdatat från STRADA (Transportstyrelsen, 2010). 
 

Den skadade har även chansen att lämna uppgifter om sin skada som sedan registreras i 
STRADA-klienten av personal på sjukhuset. Den skadade kan lämna uppgifter om 

trolig orsak eller andra omständigheter som kan ha orsakat olyckan, exempelvis om det 
var halt på olycksplatsen (Öberg & Arvidsson, 2012). 

 

4.2 Gåendes singelolyckor 

Då en fotgängare halkar eller snubblar omkull i vägtransportområdet utan att något 

fordon har varit inblandat klassas det som Fotgängare – Singelolycka (Transportstyrelsen, 
2014). Då en gående har varit den enda inblandade i en olycka räknas denna olycka 

däremot inte som en vägtrafikolycka. För detta krävs att minst ett fordon har varit 
inblandad i olyckan (ibid.). 

 

4.2.1 Vad är ett fordon? 
Enligt lagen om vägtrafikdefinitioner (SFS 2001:559, 1 kap. 2 §) räknas fordon som 
”anordning på hjul, band eller medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för 

färd på marken och inte löper på skenor”  
 

4.2.2 Vad är en gående? 
Enligt Trafikförordningen (SFS 1998:1276,  1 kap.  4 §) är en gående även den som: 
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”1. åker skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskor eller liknande, 

2. för, leder, skjuter eller drar sparkstötting, lekfordon eller liknande fordon, 

3. leder, skjuter eller drar cykel, moped, motorcykel, barnvagn eller rullstol, eller 

4. för ett motordrivet fordon avsett att föras av gående. 

 

Bestämmelserna om gående gäller även den som i gångfart själv för: 

1. en rullstol, eller 

2. ett annat eldrivet fordon, utan tramp- eller vevanordning, som är att anse som en cykel. 

 

Bestämmelserna om trafik med fordon gäller i tillämpliga delar även den som rider och den som 

leder eller driver kreatur.” 

(ibid.). 
 

4.2.3 Fotgängare är mest utsatta i trafiken 
Oskyddade trafikanter är i allmänhet mest utsatta i trafiken, i synnerhet fotgängare under 

vintertid. Detta visar studier gjorda av bland annat Björnstig och Björnstig (2000). De 
påvisade att fotgängarolyckor som orsakats på grund av fallolyckor vintertid stod för över 

50 % av alla vårddagar genererade av olyckor i trafiken. Detta trots att oskyddade 
trafikanter som fotgängare och cyklister står för knappt 6 miljarder personkilometer per 

år, jämfört med bilister som står för ca 90 miljarder personkilometer per år (Öberg, 
2011). Detta innebär att en oskyddad trafikant löper 30 -40 gånger högre risk att skadas i 

trafiken med efterföljande sjukhusvistelse än en bilist (ibid.).  
 

Gustafsson och Thulin (2003) har även de påpekat att fotgängare är en väldigt utsatt 
grupp i trafiken, detta genom att studera de resultat som TSU 92 påvisade. TSU 92 var 

en enkätbaserad trafiksäkerhetsundersökning i Sverige mellan 1998 -2000 som inte 
utgick från sjukhusrapporterad statistik, utan endast självrapporterade olyckor. Enligt 

denna undersökning stod fotgängares singelolyckor för 38 % av alla olyckor längs vägarna 
medan motorfordonsolyckor endast stod för 25 % av olyckorna. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Figur 4 .1. Antal skadade traf ikanter i  s ingelolyckor per månad i  
Skåne under per ioden november 2006–mars  2011. (Berntman et a l 
2012).  
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På senare tid har bland annat Berntman et al (2012) låtit göra en studie som sammanställt 

olycksstatistik för de tre trafikslagen cyklister, fotgängare och bilister, över åren 2006-
2010, i Skåne. De visade att fotgängarnas singelolyckor utgör en betydligt större andel än 

bilisternas olyckor sett över året.  Under den studerade tidsperioden inträffade ca 1700 
olyckor bland fotgängare, medan enbart 700 olyckor inträffade bland bilister. Studien 

visade även att antalet singelolyckor hos fotgängare varierar över året och att 
olycksfrekvensen fördubblas mellan november och mars (se figur 4.1 ovan). 

 

4.2.4 Halkolyckor är den största orsaken 
Majoriteten av fotgängares olyckor sker under vintertid mellan november – mars, på 
grund av halt väglag (MSB, 2014; Trafikverket, 2013a; Rolfsman et al., 2012; Öberg, 

2011).  Olycksfrekvensen är nästan fyra gånger högre under dessa vintermånader jämfört 
med sommarmånaderna. De flesta fotgängarolyckorna sker under lunchtid mellan 

klockan 11.00 och 13.00 oavsett årstid (ibid.). 
 

I Kanada är halkolyckor som inträffar på en isig yta en av de absolut vanligaste 
vinterrelaterade olyckorna (CIHI, 2014). Bara under perioden 2010-2011 uppsökte ca 

7000 kanadensare sjukvård på grund av en olycka orsakat av halt väglag. Antalet personer 
i Kanada som blir inlagda på sjukhus på grund av halkolyckor är dessutom större än 

personer som uppsöker sjukvård i samband med vintersporter och andra vinteraktiviteter 
tillsammans (CIHI, 2014). 

 
Även i Finland sker de flesta olyckor under vintertid. Två tredjedelar av de totalt ca 50 

000 halkolyckor som registreras i Finland och som kräver läkarvård, inträffade på 
trottoarer som var täckta av snö eller is (Karlsson, 2014). 

 
I Sverige har bland annat Larsson (2009) visat att av alla de fallolyckor som registrerats i 

det så kallade Patientregistret (dåvarande slutenvårdsregistret) mellan 2005-2008, har 35 
% uppgett att skadan uppstått på grund av snö eller is på gångbanan. 60 % av olyckorna 

som skedde under en vinter, inom vägtransportområdet i Umeå, var fallolyckor hos 
gående som berodde på is och snö på gång- och cykelvägen (Saveman & Björnstig, 

2011). 
 

Ungefär samtidigt gjorde Öberg (2011) en undersökning av ca 25 000 skadade gående 
som registrerats i STRADA mellan åren 2003 och 2008. Undersökningen, som baseras 

helt på rapporteringen till STRADA, visar att den främsta orsaken till fotgängares 
fallolyckor är ”Halt på grund av snö/is”. I den kategorin finns nästan hälften av alla 

anmälda fall registrerade. Under vintermånaderna stod orsaken ”Halt på grund av snö/is” 
för 80 % av alla fallolyckor.  Därefter placeras sig kategorin ”ojämnheter, hål och gropar” 

med ca 10 % av de anmälda fallen. De skadeorsaker som rapporterats minst av alla är 
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”löv, vatten etc. och löst grus med 2 % respektive 1,4 % av de inrapporterade fallen. I 

kategorin ”Ej halka, hål, ojämnt och löst grus” ingår de skador där orsaken saknas, eller 
då ett fast föremål har varit orsaken till fallet. Det samlade resultatet ses nedan i tabell 4.4 

(ibid.). 
 
Tabell  4.4. Antal och andel (%) skadade gående i halkolyckor, indelning på olyckstyp och på typ 
av halkolycka under hela året.  (Öberg, 2011; Niska et a l . ,  2013b) 

 Koll i s ion med annan 

traf ikant inkl.  övrigt 

Singel Totalt  

Halt av is/snö 6,9 51,5 44,6 

Halt av löv 0,1 0,6 0,5 

Halt av vatten 3,1 1,2 1,5 

Halt av annat 0,1 0,4 0,4 

Ojämnt 0,7 9,3 8,0 

Hål och gropar 0,4 2,3 2,0 

Löst grus 0,4 1,4 1,2 

Ej halka, hål ,  ojämnt och 

löst grus 

88,3 33,3 41,8 

Totalt 3859 (100 %) 20 943 (100 %) 24 802 (100 %) 

 

4.2.5 Var sker olyckorna och hur allvarliga är de? 
Över hälften av alla fotgängares singelolyckor sker på gång- och cykelbanor eller 

trottoarer (Öberg, 2011). De flesta olyckorna inträffar på vardagar under eftermiddagar. 
Även under sena fredags -och lördagskvällar inträffar en större del av olyckorna (ibid.). 

 
I Finland inträffar ca 80 % av alla halkolyckor på allmänna trafikområden som GCM-

vägar, lokal-och huvudgator, gågator, p-platser etc. De allra flesta olyckor inträffar på 
allmänna trafikområden i närheten av städers centrum samt på livligt trafikerade sträckor 

och områden (Karlsson, 2014). 60 % av de olyckor som sker på väg till eller från jobbet 
drabbar de som går till fots, 75 % av dessa beror i sin tur på halt underlag (Hirvonen, 

2013 citerat av Karlsson, 2014). 
 

Transportstyrelsen (2014) klassar allvarlighetsgraden i olyckorna efter 3 klasser baserat på 
ISS (Injury Severity Score): 
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ISS <9  Lätt – måttlig skada 

ISS 9-15  Svår skada 

ISS >15  Mycket svår skada 

Utifrån denna klassificering klassas ca 85 % av singelolyckorna som lätt-måttlig skada 

(Öberg, 2011). Trots att de flesta av dessa olyckor klassas som små eller måttliga 
motsvarar de dock en stor del av de olyckor som kräver sjukvård (ibid.). Även om 

olyckorna är av liten skadeklass, kan dessa olyckor ändå leda till att individen lider lång 
tid efter olyckan, antingen på grund av ekonomisk skada eller av begränsad rörlighet 

(Berntman & Modén, 2006; Rolfsman et al., 2012). 
 

Skador som drabbar fotgängare och cyklister vid halt väglag kräver längre vårdtid än när 
det inte är halt (Öberg, 2011). Dessutom är gåendes singelolyckor oftast allvarligare än 

cyklisters singelolyckor. 30 % av de gående blir inlagda medan enbart 20 % av cyklisterna 
blir inlagda (SKL & Trafikverket, 2010). De flesta halkolyckor orsakar frakturer, främst 

på övre delen av kroppen (Saveman & Björnstig, 2011; MSB, 2014). 
 

Antalet singelolyckor bland gående är ungefär tre gånger så många som gåendes olyckor i 
andra trafikolyckor (Larsson, 2009). Detta medför att den totala vårdtiden även blir 

längre för singelolyckorna. Den genomsnittliga vårdtiden är dock längre för gåendes 
olyckor i vägtrafikolyckor där ett annat fordon är inblandat, detta beror på att dessa 

skador oftast är betydligt allvarligare, vilket i sin tur orsakar långa vårdtider (ibid.). 
 

 

Sammanfatt ande punkter 
 

• De studier som gjorts fram till idag pekar på att största delen (ca 85 %) av skadorna som 

drabbar fotgängare är lindriga. Trots detta orsaker de stora kostnader både för den skadade 

och samhället i stort, då antalet sjukhusdagar är många. 
 

• De flesta fallolyckorna sker mellan månaderna november - mars. Olycksfrekvensen är då ca 

4 gånger så hög jämfört med sommarmånaderna. 
 

• Majoriteten (ca 80 %) av fallolyckorna beror på halt underlag under vintertid. 

 

• Ca 80 % av fallolyckorna sker på allmänna gator där folkflödet är högt. 

 

• De flesta olyckor sker på eftermiddagen. 
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4.3 Ålder och könsfördelning av halkolyckor 

De allra flesta studier om vilken kön-och åldersgrupp som drabbas mest av halkolyckor 
hos fotgängare pekar på att kvinnor faller oftare än män. Dock visar en japansk studie 

utförd av Shintani et al. (2003) i Sapporo, Japan att det främst är män som råkar ut för 
fallrelaterade olyckor. Andra studier gjorda av bland annat Björnstig et al. (1997), 

Gyllencreutz (2014), Larsson (2009) och Rolfsman et al (2012) visar att det främst är 
kvinnor som skadas av halkolyckor på grund av snö och/eller is. Karlsson (2014) anser att 

studiernas olika resultat inom området mest troligen beror på i vilket land studien tar 
plats, samt vilken forskningsmetod studierna utgått från. Vissa studier har behandlat 

antalet halkolyckor medan andra enbart har studerat de halkolyckor som kräver läkarvård 
och sjukledighet (ibid.). Studierna är däremot samstämmiga om att det främst är äldre 

personer som skadas i halkolyckor.   
 

Skadekonsekvensen i tätortsmiljö är ca 8 gånger högre för äldre jämfört med yngre 
(Gustafsson & Thulin, 2003)Enligt Saveman och Björnstig (2011) skadas personer över 

85 år tre gånger så ofta som övriga åldersgrupper. Även Larsson (2009) påpekar att äldre 
skadas oftare än yngre, särskilt personer över 75 år.  

 
Kvinnor drabbas av fler fall av måttliga till mer allvarliga skador jämfört med män. Ingen 

skillnad kan påvisas mellan yngre och äldre män gällande skadegraden, dock kan man se 
en klar skillnad mellan yngre och äldre kvinnor där äldre kvinnor över 50 år oftast ådrar 

sig allvarligare skador än yngre kvinnor (Björnstig et al., 1997). 
 

Vidare pekar studien gjord av Larsson (2009) att äldre kvinnor är de som är mest 
drabbade, och står för de flesta vårddagarna orsakade av halkolyckor. Över 70 % av de 

pensionärer som skadade sig var kvinnor. Tabell 4.5 visar antalet skador och vårddagar 
fördelade på åldersgrupp (ibid.). 

 
Kvinnor skadar sig 1,5 gånger oftare än män i samma åldersgrupp, dessutom är antalet 

allvarliga olyckor hos kvinnor nästan dubbelt så många som männen i samma åldersgrupp 
(Saveman & Björnstig, 2011). Detta visar även en studie gjord i USA av Stevens och 

Sogolow (2005) som visade att andelen frakturer äldre kvinnor drabbats av på grund av 
halkolyckor var 2,2 gånger mer frekvent än hos äldre män. Sjukhusvistelsetiden var 

dessutom 1,8 gånger högre för kvinnor än för män (ibid.) Både antalet skador och 
allvarlighetsgraden av skadorna drabbar alltså denna grupp hårt. 

  
Kvinnor i åldersgruppen 50-79 år stod till exempel för hälften av skadefallen i studien 

gjord av Rolfsman et al. (2012). Även Studier gjorda av CIHI (2014) i Kanada visar på 
dessa siffror i sin studie där 56 % av de skadade kvinnorna var över 60 år.  Shintani et al. 
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Sammanfatt ande punkter 
 

• Äldre faller oftare än yngre. 

• Kvinnor faller oftare än män. 

• Äldre kvinnor ådrar sig svårast skador av fallolyckor. 

• Äldre kvinnor är de mest utsatta, både skademässigt och antalsmässigt. 

(2003) visar att det även i Japan är de äldre kvinnorna som skadas allvarligt av 

halkolyckorna.  
 

Karlsson (2014) menar att trots olikheterna i studierna är trots allt följdernas av de äldres 
halkolyckor oftast allvarligare då det är de äldre som främst råkar ut för höftfrakturer. 

Björnstig et al. (1997) visade att kostnaderna för dessa skador ur ett samhällsperspektiv var 
lika höga som alla övriga trafikolyckor som skedde under perioden som studien pågick. 

 
Även Berntman et al. (2012) framhåller att äldre skadas svårare i samband med 

halkolyckor än yngre. I studien klassificeras exempelvis höft- och lårbensfrakturer som 
svåra skador som de äldre oftast ådrar sig. Detta kan bli ett stort problem i framtiden då 

äldre över 65 år är den snabbast ökande folkgruppen i samhället, en av fyra personer 
kommer vara över 65 år redan år 2030 (Gyllencreutz et al., 2014). 

 
Tabell  4.5. Fotgängare i  gående- s ingelolyckor. Vårdtid ≥1 dygn Antal skadefal l ,  vårddagar samt 
medelvårdtid åren 1998–2007 fördelade på åldersgrupp i r ikstäckande PAR-data (Larsson, 2009). 

 

Ålder 

Gående i väg-
trafikolyckor 

Gående i 
singelolyckor 

Totalt 

Antal            % Antal            % Antal        % 
Skadefall 0-17 

18-64 

>=65 

Alla 

1 454         22,6 

2 901         45,1 

2 078         32,3 

6 433          100 

900             4,6 

7 896         40,2 

10 860       55,3 

19 656        100 

2 354         9,0 

10 797       41,4 

12 938       49,6 

26 089       100 
Vårddagar 0-17 

18-64 

>=65 

Alla 

8 516         12,2 

31 787       45,5 

29 617       42,4 

69 920        100 

2 033          1,5 

31 952       23,0 

105 080     75,6 

139 065     100 

10 549       5,0 

63 739       30,5 

134 697     64,5 

208 985     100 
Medelvärde 
vårddagar 0-17 

18-64 

>=65 

Alla 

5,9 

11,0 

14,3 

10,9 

2,3 

4,0 

9,7 

7,1 

4,5 

5,9 

10,4 

8,0 
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5 LULEÅS FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

5.1 Vädrets utveckling och påverkan på Luleå 
Luleå är en kuststad som ligger vid norra Norrlands kustområde och kommer därmed 

drabbas stort av klimatförändringarna (Länsstyrelsen, 2013). Närheten till kusten gör att 
klimatet i Luleå är mildare än de städer som ligger på samma latitud in åt landet. 

Årsmedeltemperaturen är idag ca 1,3°C. Ca 40 % av den totala årsnederbörden faller som 
snö. Snön ligger i snitt 160 dagar om året och största snödjupet är i medeltal ca 70 cm. 

Avrinningen under vintern är idag mycket låg men ökar under våren då snösmältningen 
startar (ibid.). 
 

I framtiden förutser SMHI att Luleås klimat blir både varmare och blötare jämfört med 
referensperioden 1961 – 1990 (Länsstyrelsen, 2013). Medeltemperaturen och medel-

nederbörden över året kommer att öka, mest kommer temperaturen öka under 
vintermånaderna. Dagens medeltemperatur under vintern på -11°C kommer att öka till 

-4°C (SMHI, 2014). Antalet nollgenomgångar som definieras som ”antalet dagar då 
temperaturen, mätt två meter över marken, har varit både över och under 0°C under 

samma dygn” kommer enligt Länsstyrelsen (2013) att öka under vinterhalvåret. Detta 
betyder att det kommer att bli fler dagar med risk för ishalka (Länsstyrelsen, 2013; SMHI, 

2014). 
 

5.2 Lokala riktlinjer i Luleå 

Luleå kommun är en av de kommuner som med stöd i 3§ i lagen med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, ålagt fastighetsägarna att inom ett 

område med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser, att snöröja och 
halkbekämpa trottoarer och andra gångytor intill deras fastigheter. Detta beslutade man i 

kommunfullmäktige den 27 november 1995 (Luleå kommun, 1995, § 179/95).  
Man beslutade då att:  

”Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för 

gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller att vidta andra 

åtgärder till motverkande av halka” (Luleå kommun, 1995, § 179/95). 

 

5.2.1 Plogområden 
Luleå kommun är uppdelad i totalt 19 olika plogområden (Bohlin, 2011). Plogområdenas 

omfattning varierar där vissa plogområden innehåller hela byar runt Luleå kommun. Nio 
av de nitton plogområdena omfattar enskilda vägar i byar runt tätorten och två 

plogområden innefattar byarna Måttsund, Alvik, Antnäs och Råneå. Dessa totalt elva 
områden upphandlas som funktionsentreprenader på fast pris per vintersäsong. Detta 
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innebär att den upphandlade entreprenören sköter allt för att den föreskrivna funktionen 

man har avtalat om i kontraktet alltid är tillfredställande (ibid.).  
 

De åtta resterande plogområdena som innefattar Luleå tätort och dess olika stadsdelar 
upphandlas till ett fast pris per tillfälle (Bohlin, 2011). Detta innebär att kommunen 

sköter utkallningen och kontrollerar att uppsatta krav på t.ex. sikt, spårdjup osv följs. 
Endast i plogområdet som innefattar Luleå centrum köper Luleå kommun maskiner 

löpande på timpris (ibid.). 
 

På senare tid har man börjat arbeta med utökad samverkan med de upphandlade 
entreprenörerna inom tätorten (P. Ruumensaari, personlig kommunikation, 18 

september 2014). Tekniska förvaltningens produktionsledare arbetar då tätt ihop med 
den upphandlade entreprenörens arbetsledning. På det sättet kan man effektivare utnyttja 

maskiner, resurser och därtill bättre styra och rikta snöröjning- och 
halkbekämpningsinsatserna. Detta skapar en vinn-vinn-situation för både parter i 

slutändan (ibid.). 

5.2.2 Vägtyper 
De ovan nämnda plogområdena består i sin tur av tre olika typer av vägar och gator som 
prioriteras olika högt; 

 
§ Prioriterade Gator: Dessa är de mest trafikerade gatorna, buss- och matargator, samt 

gång-och cykelvägar efter dessa gator. Dessa gator prioriteras både vad gäller snöröjning 

och halkbekämpning. 

§ Gång- och cykelvägar: Omfattar övriga gång- och cykelvägar som inte ingår i kategorin 

ovan. 

§ Bostadsgator: Är de lokala gatorna som mestadels trafikeras av de boende i närområdet. 
 

(Bohlin, 2011) 

 
Inom Luleå kommun finns det totalt ca 74 mil vägar att snöröja. Av dessa är 22 mil 

prioriterade gator, 16 mil är gång- och cykelvägar, 20 mil är bostadsgator och 16 mil är 
enskilda vägar. 

 
Idag upphandlas ca 95 % av vinterväghållningen på olika entreprenadformer medan 

tekniska förvaltningen sköter resten i egen regi (Bohlin, 2011). Under perioden 1 
november – 15 april ska den upphandlade entreprenören ha personal i beredskap och 

vara tillgänglig att utföra snöröjningsarbete inom en timme från att de kallats ut (ibid.). 
Utkallningen behöver inte ske automatiskt så fort det börjar snöa, det beror på mängden 

snö, temperatur, vindstyrka och den närmsta tidens väderprognos (Bohlin, 2011).   Det 
är beredskapschefen som kallar ut till snöröjningsarbete. Det ska vara mellan 4 och 10 cm 

nyfallen snö på marken då plogsvängen startar. Så snart snödjupet är 4 cm snöröjer man 
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gång- och cykelvägar. Detta innebär att gång- och cykelvägarna plogas mycket oftare 

än bilvägarna. Bostadsgatorna prioriteras lägst och får vänta tills det snöat mellan 10-12 
cm (ibid.).  

 
Normalt använder man fyra olika utkallningsnivåer; 

§ Nivå 1 – Prioriterade gator 

§ Nivå 2 – Hel plogsväng (Består av de tre resterande nivåerna) 

§ Nivå 3 – Övriga gång-och cykelvägar (Ej huvudcykelstråk som återfinns i nivå 1) 

§ Nivå 4 – Bostadsgator 

 
(Bohlin, 2011). 

5.2.3 Plogkriterier 
När kommunen upphandlar snöröjningsarbetet runt om i kommunen ställer man vissa 

kriterier i avtalet som entreprenören måste uppfylla vid varje plogsväng (Bohlin, 2011). 
Det innefattar bland annat inom vilka tidsramar arbetet ska vara utfört, minsta tillåtna 

vägbredd efter plogning, maximalt spårdjup efter plogning, siktförhållanden i korsningar 
m.m. Varje entreprenör väljer sen hur många fordon och anställda som den behöver för 

att klara dessa kriterier (ibid.). 
 

Exempel på kriterier ses nedan i form av åtgärdstid; 
”Utöver den timme som går från utkallningsögonblicket ska plogningen av respektive 

nivå vara utförd inom: 
 

§ Nivå 1- Prioriterade gator-5 timmar 

§ Nivå 2 – Hel plogsväng – 10 timmar 

§ Nivå 3 – Gång- och cykelvägar- 4 timmar 

§ Nivå 4 – Bostadsgator – 5 timmar” 

(Bohlin, 2011). 

 
När en hel plogsväng är beordrad gäller fortfarande 5 timmarskriteriet för de prioriterade 

gatorna samt 4 timmar för gång och cykelvägar (Bohlin, 2011). 

5.2.4 Halkbekämpningskriterier 
I Luleå används inte salt vid halkbekämpning, istället används makadam i två fraktioner, 
2-4 mm samt 4-8 mm (P. Ruumensaari, personlig kommunikation, 18 september 

2014). Den finare fraktionen, 2-4 mm, används oftast på större vägar, och den grövre 
fraktionen, 4-8 mm används oftare på gång – och cykelvägar samt bostadsgator. (ibid.).  

 
Det är den ansvarige produktionsledaren som utifrån prognoser och aktuellt väglag kallar 

ut till halkbekämpning (P. Ruumensaari, personlig kommunikation, 18 september 2014). 
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I varje plogområde finns dessutom en sandningskarta som varje entreprenör ska följa. 

Den redovisar vilka bil-, respektive gång- och cykelvägar som ska sandas. Det finns 
dock ingen skriven hierarki inom varje sandningsområde på vilka vägar som ska sandas i 

vilken ordning, det är istället produktionsledaren och maskinföraren som bestämmer var 
det ska påbörjas (ibid.). 

 
Då väderomständigheterna gör så att alla gator inom ett område är i behov av 

halkbekämpning börjar man halkbekämpa på gång- och cykelvägar samt på bilvägar där 
mest trafik och bussar passerar. Dessa ses som prioriterade gator och är även utmålade i 

plognings/sandningskartorna. Bostadsgator kommer nästan alltid sist i den outtalade 
hierarkin, där sandas endast körbanan då det är de enskilda fastighetsägarnas skyldighet att 

halkbekämpa gångbanan utanför sin fastighet enligt beslut i kommunfullmäktige samt 
lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (Luleå kommun, 

1995, § 179/95; SFS 1998:814, 1 kap 2 §).  

5.2.5 Övriga vinterväghållningsuppgifter 
Förutom den klassiska snöröjningen ingår även sandupptagning och vårhyvling inom 
vinterväghållningsuppgifterna (Bohlin, 2011). Sandupptagning innebär att all sand som 

lagts ut under vintern skall tas upp inom 6 veckor efter att åtgärden har beordrats ut. 
Under ett normalår i Luleå sker detta mellan april och maj beroende på rådande väder. 

Den uppsamlade sanden fraktas sedan till sandupplaget vid kommunens snötipp på 
Porsön. Detta ersätts med fast pris/gång (ibid.). 

 
Vårhyvling innebär att den packade snön/isen på bostadsgatorna ska hyvlas bort (Bohlin, 
2011). All snö och is skall hyvlas bort över den fria gatubredden. Dagvattenbrunnar skall 

tas fram, dessutom skall eventuella nivåskillnader vid fastighetsinfarter jämnas ut. Detta 
sker genom avrop från tekniska förvaltningen (ibid.).  

5.2.6 Vinterväghållningskostnader i Luleå 
Vinterväghållningskostnader sprids på olika aktiviteter för att kunna uppfylla de krav som 
stalls på framkomlighet under vintern (Bohlin, 2011). Några poster är bland annat 

plogning, isrivning, sandning och sandupptagning. Hur mycket jobb och resurser som 
behövs varierar år till år och styrs till allra största del av rådande väder, till exempel hur 

mycket och hur ofta det snöar (ibid.). 
 

Vintern 2009 uppgick de totala kostnaderna för vinterväghållningskostnaderna till 30,2 
miljoner kr medan kostnaderna för vintern 2010 var 35,4 miljoner kr (Bohlin, 2009).  

Plogning stod för den största delen av kostnaderna dessa år, med ca 60 % av de totala 
kostnaderna. Sandning och sandupptagning stod i sin tur för ca 22 % av de totala 

kostnaderna (ibid.).  
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I Luleå kommun kostar vinterväghållningen totalt mellan 50 – 73 kr per meter väg (G. 

Gabrielson, personlig kommunikation, 30 september 2014). Vilket totalt ger en 
genomsnittlig kostnad på 36 miljoner kr per år baserat på de senaste årens utfall (ibid.). 

 

5.3 Resvanor och exponering till fots i Luleå 

I den senaste resvanundersökningen som utförts bland Luleå kommuns invånare, 
framkom att majoriteten av de tillfrågade invånarna anser att man bör prioritera gång- 

och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken framför biltrafiken (Luleå kommun, 2010).  
Dock anser större delen av de tillfrågade att kommunens satsningar på gång- och 

cykeltrafiken är otillräckliga (ibid.). 
 

I genomsnitt utförs 2,8 resor per person och dag (Luleå kommun, 2010). Detta innebär 
att det i snitt genomförs 146 000 resor per dag inom eller till/från Luleå kommun. Av 

dessa utförs en av sju resor till fots. Under vintertid ökar denna andel då cyklister byter 
färdmedel och blir fotgängare i allt större utsträckning. Främst resor från och till 

centrumområdet till fots ökar under vintertid (ibid.). 
 

De åldersgrupper som står för flest resor till fots är yngre personer mellan 16-24 år samt 
äldre personer mellan 65 - 84 år. Dessa åldersgrupper genomför ca 20-25 % av resorna 
till fots (Luleå kommun, 2010). 92 % av männen i Luleå har körkort jämfört med 81 % 

av kvinnorna. Kvinnor går oftare än män under både sommar och vintertid. Män kör 
oftare bil än kvinnor. Ca 20 % av alla kvinnors resor sker till fots, jämfört med ca 10 % 

av männens. (ibid.). 
 

Det vanligaste ärendet man utför till fots är, enligt undersökningen, resor till 
post/bank/myndighet, motion/friluftsliv samt till skola/utbildning (Luleå kommun, 

2010). Den största andelen av resor utförs mellan klockan 15 – 18 en vanlig vardag, den 
tid då många återvänder till sitt hem. På lördagar utförs den största andelen resor till fots 

(ibid.). 
 

Medelreslängden för resorna som genomförs till fots är 2 km, och medianlängden 1 km 
(Luleå kommun, 2010). Medianvärdet är det värde som hälften reser längre och hälften 

kortare än, medan medelvärdet är det värde som fås om den totala reslängden som gjorts 
till fots divideras med det totala antalet resor. För resor under 2 km står fotgängarnas 

resor för drygt 40 % av resorna, dock står bilen för nästan en tredjedel av dessa korta 
resor (ibid.). 

 
I figurerna 5.1 och 5.2 nedan framgår att det centrumnära området har flest antal resor 

inom området. Därefter kommer Centrumområdet och Universitetsnära området. I 
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Centrumområdet står fotgängarna för 50 % av resorna. I figur 3.6 ser man tydligt att de 

allra flesta resorna tills fots och cykel sker till och från centrumområdet och det 
centrumnära området. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Figur 5 .1. Antal re sor  och färdmedelsfördelning för  resor inom studerade 
områden under e tt genomsnitt l igt veckodygn. N=655 (Luleå kommun, 2009) . 

 

Figur 5.2 . Gång-  och cykelresor under e tt genomsnitt l igt veckodygn. Endast 
relationer med fler än 50 resor finns  med i  f iguren. N=268 (Luleå kommun, 
2009).  
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5.4 Tidigare olycksstudier i Luleå 

Tidigare olycksfallsundersökningar i vägtransportområdet i Luleå visar att av alla olyckor 
som inträffade mellan 2003-2006 klassades 36 % som fotgängare- singel, detta var 96 % 

av alla fotgängarolyckor (Ahnlund 2007). Av dessa berodde 75 % på grund av halka. 
(ibid.). År 2012 skedde 2 av 3 fallolyckor på grund av halka (Luleå kommun, 2012).  

 
Under 2013 klassades nästan hälften av alla olyckor som skedde på det kommunala 

vägnätet som fotgängare-singel (Luleå kommun, 2014). Samma år skedde 60 % av alla 
halkolyckor på det kommunala vägnätet (ibid.). 

 
De allra flesta halkolyckorna sker under vintertid i Luleå, då sker de oftast på 

centrumhalvön. (Luleå, 2007). 2 av 3 skadade mellan 2003-2006 i Luleå var kvinnor. 
Personer mellan 50 – 80 år stod för de flesta olyckorna (Ahnlund, 2007). 

 
Ur ett nationellt perspektiv klassas de kommuner som har ett STRADA-anslutet 

sjukhus, värst i den nationella undersökningen av halkolyckor som NTF 
(Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) utför varje år (NTF, 2014). Därför 

uppstår en skevhet i resultatet från denna undersökning. Då Luleå är en av de kommuner 
som har ett sjukhus som rapporterar in till STRADA, klassas alltså även Luleå som en av 

de värst drabbade, trots att de i verkligheten eventuellt inte är det. 
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6 RESULTAT 

6.1 Resultat av datainsamling från STRADA i Luleå 

Nedan presenteras det datamaterial som samlats in från STRADA och manuellt 
modifierats utifrån beskrivningen i metodkapitlet. 

6.1.1 Varför skadas fotgängare? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Totalt hade 1740 skador kodats som G0-fotgängare – singel i STRADA, under åren 
2003-2013 i Luleå. Av dessa skador uppkom 1201 stycken på grund av halka, och 539 

stycken på grund av andra orsaker. Halka var alltså orsaken till ca 70 % av alla fotgängares 
singelolyckor mellan dessa år enligt figur 5.1 ovan. 

 
 
Av alla halkolyckorna berodde över 96 % på snö och/eller is vid olycksplatsen. De övriga 

4 % fördelas mellan kategorierna: annat, hal pga. annat, hal pga. löv, hal pga. vatten, hål 
och gropar, löst grus, ojämn, uppgift saknas och tunn is, vägbanan synlig. 

Hal	  pga	  
snö/is	  

Annat	  

Hal	  pga	  annat	  

Hal	  pga	  löv	  

Hal	  pga	  snö/is	  

Hal	  pga	  vatten	  

Hål	  och	  gropar	  

Löst	  grus	  

Ojämnt	  

Tunn	  is,	  vägbanan	  synlig	  

Figur 6 .2. Angiven orsak ti l l  halkolyckorna 

Figur 6.1 . Andel halkolyckor av fotgängares  singelolyckor.  

Halkolyckor	  
69%	  

Andra	  
orsaker	  
31%	  
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6.1.2 Vilken tid skadas fotgängare? 

 

Olyckorna är relativt jämnt utspridda under de undersökta åren. Två toppar finns, år 
2008 och 2013. Under åren 2001 och 2002 är väldigt få olyckor inrapporterade. Detta 

beror på att STRADA inte kom igång med sin registrering ordentligt förrän 2003. År 
2011 hade Sunderby sjukhus problem med sin registrering i STRADA, varför detta års 

resultat är missvisande.  
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De flesta halkolyckorna sker under vintermånaderna november – mars. Den största 

andelen av olyckorna sker under december månad.  
 

Halkolyckorna är spridda över veckan, det sker en tydlig ökning under torsdagar och en 

tydlig minskning av halkolyckor på söndagar.  

 
Olyckor sker hela dygnet, dock sker majoriteten av olyckorna under lunchtid mellan 

klockan 12-13.  Under veckodagarna sker även en stor del av olyckorna under 
morgonen. På helgdagarna inträffar olyckorna runt lunchtid samt kvällstid mellan 18-19. 

De flesta olyckor som sker nattetid inträffar även de på helgen.  
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Figur 6 .6. Antale t registrerade olyckor förde lade på veckodagar  och klockslag.  
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6.1.3 Kön- och åldersfördelning 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fler kvinnor än män råkar ut för halkolyckor. Nästan 70 % av de skadade är kvinnor. 
Detta betyder att minst dubbelt så många kvinnor än män skadar sig i halkolyckor. 

Personer i alla åldrar drabbas av halkolyckor. De allra flesta olyckor drabbar folk i 

medelåldersgruppen som ungefär innefattar åldrarna 50 – 70 år. I allmänhet är olyckorna 
tydligt förskjutna mot äldre åldrar. 

Figur 6.7 . Procentuel l fördelning mellan könen av antalet halkolyckor  
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Figur 6.8 . Ålder förde lning av antalet halkolyckor. 
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Kvinnor faller mer än män i princip i alla åldrar. Endast vissa undantagsfall finns, dessa ses 
i de yngre åldrarna upp till 40 år. Om man ser till procentuellt fördelade olyckor för 

respektive kön faller kvinnor oftast i åldersgruppen 50-70 år. Fram till 50-årsgränsen 
faller män till större del än kvinnorna.  

 

Män faller mer jämnt i alla åldrar, unga män mellan 20 -25 år faller tydligt oftare än 
kvinnor i samma åldersintervall. Även en topp runt 40-45 år samt mellan 75-80 år syns 

för männen. På äldre dagar faller män oftare än kvinnor i samma ålder.  
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Flest olyckor sker på måndagar och torsdagar. Dessa kategoriseras som olyckor under 

vardagar.  

Kvinnor faller mer än män under alla dagar i veckan. Kvinnor faller som mest på 
måndagar och torsdagar, medan män oftast faller på helger.  
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Yngre män mellan 15-24 år faller mest frekvent under kvällar och nätter mellan 19.00- 

23.00. Äldre kvinnor över 65 år faller nästan uteslutande under dagtid mellan 10.00 – 
18.00. Samma mönster följer även äldre män men med en liten förskjutning till sena 

kvällar. Män och kvinnor i åldrarna 25-64 år faller relativt jämnt över dygnet, men även 
i denna åldergrupp faller män oftare än kvinnor på natten mellan 00.00-05.00. Kvinnor i 

denna åldersgrupp faller till större del än männen under morgontimmarna. 
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De flesta halkolyckorna genererar en skada mellan 1-8 på ISS-skalan vilket kan ses som 
lätta – måttliga skador. Enstaka fall har uppnått den allvarligaste ISS-klassen 16-. Även 

väldigt få har klassats som 0, vilket i princip innebär att en person är oskadad.  
 

De äldre skadas allvarligare av en halkolycka än yngre. Unga upp till 24 år ådrar sig oftast 

lindriga skador, medan äldre personer över 65 år ådrar sig de flesta skador i ISS-klassen 
9-15.  

 
 

 
 

Figur 6.14. Halkolyckornas  skadegrad förde lade per  ISS-klass . 
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Särskiljer man dessutom könen och åldern åt i skadeklassificering ser man att äldre 
kvinnor drabbas av de allvarligast konsekvenserna av halkolyckorna. Se figur 6.16 ovan. 

Man ser tydligt att de oftare drabbas av allvarligare skador då deras ISS-klassning är 
högre än mäns redan från ålderskategorin 25-44 år och framåt.  

 
Tabell  6.1.  Antalet registrerade vårddagar fördelat på kön. 
Vårddagar Kvinna Man Totalsumma 

< 1 3 5 8 

1 10 8 18 

2 13 6 19 

3 5 4 9 

4 5 5 10 

5 6 2 8 

6 3 2 5 

7 5 1 6 

8 8 3 11 

9 2 1 3 

10 3 2 5 

11 4 1 5 

12 2 1 3 

13 3 1 4 

14  1 1 

15    

16 2 3 5 

18    

19  1 1 

21    

22  1 1 

> 30 1  1 

Totalsumma 75 48 123 
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Kvinnor drabbas dessutom oftare av längre vårdtid än män för sina skador.  Därtill stod 

kvinnor för 118 av de 185 fall som registrerats med okänd vårdtid. Dessa fall har 
registrerats som ”inlagd” på sjukhus, men ingen vårdtid har angetts i STRADA, totalt 

uppgår denna kategori till ca 700 fall. 
 

Av den registrerade vårdtiden stod ålderskategorin 65– för den största andelen av de 
längsta vårdtiderna. Trots att ålderskategorin 25-64 år stod för  fler enskilda fall som fått 

uppsöka sjukvård, stod äldre över 65 år för 476 av de 708 registrerade vårddagarna.  Det 
är alltså denna kategori som kostar samhället mest i fråga om sjukvård och rehabilitering. 
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6.1.4 På vilka platser skadas fotgängare? 
 

 

 

Enligt platstypsregistreringen i STRADA uppger 58 % att de ramlat längs en gata, därtill 
har 28 % uppgett att de specifikt gick på en trottoar eller en gång – och cykelbana. 

Därefter är det relativt vanligt förekommande att man uppgett att man har ramlat på en 
separat parkeringsplats. De som specifikt uppgett att de vistades på en trottoar eller gång- 

och cykelbana bör vara relativt säkra att de befann sig just på en sådan. Ett mörkertal kan 
dock finnas i kategorin Gatu-/vägsträcka då många möjligen inte är vana vid 

terminologin och då fyller i det allmänna valet ”gata” då de säkerligen halkade i närheten 
av en sådan.  

 
 

 
 

 
 

Figur 6 .19. Procentuell förde lning, typ av olycksplats (%) . 
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De allra flesta har inte angivit vart de var på väg, eller vilket ärende de hade när de 
halkade, detta skapar ett stort mörkertal. Av de som angett sin syssla skedde de allra flesta 
fallolyckorna på fritiden. I vilket syfte gångresan skedde i framgår oftast inte i 

kommentarsfältet. Endast i vissa fall har man angivit syftet med resan. De flesta uppger då 
att de har rastat sin hund. 

 

 
Figur 6.21. Karta över Luleås stadsdelar 
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Efter att alla skadeplatser och koordinater jämförts har varje olycka kunnat härledas till en 
stadsdel. Resultatet visar att de flesta olyckor sker i centrum. Därefter sker flest olyckor 

på Porsön och i Gammelstad. Fördelningen kvinnor/män följer den allmänna 
fördelningen i alla stadsdelar. 
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Då alla olyckor mellan åren 2001-2013 analyserats i ett GIS-program ser man tydligt att 
den största koncentrationen av olyckspunkterna är på centrumhalvön. En hög 

koncentration av olyckor syns även vid, och runt stadsdelscentrum. Spridda 
olyckspunkter syns även vid många villagator och lokalgator ute i de olika stadsdelarna. 

Man ser även en koncentration av olyckor vid Sunderby sjukhus. Få olyckor har inträffat 
på populära GC-stråk. Exempelvis har knappt någon olycka rapporterats på GC-stråken 

runt Björkskatafjärden och Skurholmsfjärden. 

Figur 6 .23. Översiktsbi ld över al la halkolyckor 2001-2013. 
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Figur 6.24. Översiktsbi ld över al la halkolyckor 2001-2013, kvinnor. 

Figur 6.25. Översiktsbi ld över al la halkolyckor 2001-2013, män. 
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Då alla olyckor mellan 2001 och 2013 har delats upp per kön ser man att 

koncentrationen av olyckspunkterna är på samma nämnda ställen som ovan för båda 
könen. Kvinnor har dock en högre koncentration punkter vid varje ställe än män. Detta 

är logiskt med tanke på att fler kvinnor än män har bevisats falla. Den enda avvikelsen av 
olyckspunkter finns vid Storhedens handelsområde, där inga män har rapporterats ramlat 

men där ett flertal kvinnor har rapporterats ramlat. 
 

Olyckskoncentrationen av olyckorna följer samma mönster då man delar upp olyckorna 
per ålder, tidpunkt, skadegrad, vårddagar, veckodag och år. Dessa figurer ses i bilaga X.  

 

 

Då en olycksplats koordinatssätts hämtas uppgifter från den nationella vägdatabasen 
NVDB om vem som är väghållare på den vägsträckan där olyckskoordinaten är satt. De 

allra flesta olyckor kan på så sätt härledas till kommunalägda gator. Det går dock i många 
fall inte att säga t.ex. om olyckan skedde på en trottoar eller garageinfart vilket en 

fastighetsägare är skyldig att själv underhålla året om. Dessutom har en del skadefall inte 
registrerats på någon väghållare. 
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Olyckorna är spridda över alla veckodagar i alla stadsdelar, en viss förskjutning mot 
helgdagarna kan ses i stadsdelarna Örnäset och Hertsön.   

0	   50	   100	   150	   200	   250	   300	   350	   400	  

Östermalm	  
Örnäset	  

svartöstaden	  
Sunderbyn	  
Skurholmen	  

Porsön	  
Notviken	  

Mjölkudden	  
Malmudden	  
Lövskatan	  
Lulsundet	  
Lerbäcken	  
Kronan	  
Karlsvik	  
kallax	  

Hertsön	  
Gammelstad	  

Centrum	  
Björsbyn	  

Björkskatan	  
Bergviken	  
Bergnäset	  

Totalt	  antal	  skadade	  

O
ly
ck
or
	  p
er
	  s
ta
ds
de
l	  o
ch
	  v
ec
ko
da
g	  

måndag	  

tisdag	  

onsdag	  

torsdag	  

fredag	  

lördag	  

söndag	  

Figur 6 .27. Olycks fa l l  per  veckodag fördelat  på de olika s tadsdel arna. 

(st .)  

Veckodag 



 Resultat  72 

 
Figur 6.28. Karta som visar de mest olycksdrabbade gatorna i  bokstavsordning. 

 
Då gator som drabbats av fler än 10 fallolyckor sorterats ut framträder ur figur 6.28 ovan 

att de allra flesta av gatorna ligger på centrumhalvön. Sunderby sjukhus är infälld i bilden 
och är lokaliserat i stadsdelen Sunderbyn som syns i figur 6.21. I figur 6.29 syns antalet 

skadade på de mest skadedrabbade gatorna. 
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Då de mest skadedrabbade gatorna sorterats ut framträder att överlägset flest olyckor sker 
på Storgatan i centrum. Därefter sker flest olyckor på Mjölkuddsvägen och Smedjegatan. 

Det är även på dessa gator stora gångflöden kan antas förekomma. På Storgatan har även 
många angivit att de snubblat på den kant som bildats i gränsen mellan den uppvärmda 

delen gatan och den ouppvärmda delen. 
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Ser man till vilken gata olika åldersgrupper mest frekvent faller på, framträder det att de 

äldre över 65 år mest frekvent faller på Burströmsvägen, Köpmangatan, Rådstugatan, 
Mjölkuddsvägen och Stationsgatan enligt figur 5.31. Dock faller största antalet äldre över 

65 år på Storgatan.  
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Många halkolyckor som inträffat på de mest skadedrabbade gatorna har skett mellan 

fredag- söndag. På en del av dessa gator har dock majoriteten skett under vardagarna, se 
exempelvis Edeforsgatan, Lulsundsgatan och Sunderby Sjukhus. På den absolut mest 

skadedrabbade gatan, Storgatan, har olyckorna skett jämt över hela veckan. 
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Tittar man enkom på halkolyckorna som inträffat på centrumhalvön ser man att den 
högsta koncentrationen av olyckorna finns längs Storgatan. Särskilt hög är kon-

centrationen vid korsningspunkter. 
 

I andra stadsdelar finns den största koncentrationen olyckor runt varje stadsdelscentrum 
och den parkeringsyta som tillhör dessa. Utstickande många har dessutom ironiskt nog 

skett på parkeringsplatsen utanför Sunderby sjukhus. En stor del av olyckorna har även 
skett längs villagatorna i de olika stadsdelarna. Få olyckor har däremot inträffat på de 

utpekade GC-vägarna inom varje stadsdel. 
 

Översiktsbilder av olyckor för varje stadsdel finns i bilaga XI.  
 

 
 

 
 

 

Figur 6.32. Alla halkolyckor som inträff at på centrumhalvön i Luleå.  
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6.1.5 Samband mellan stadsdelar och olyckor 
Utifrån korrelationsstudien syns ett par intressanta resultat, stark korrelation har bland 

annat antalet dagbefolkning, antalet ålderspensionärer och antal kvinnliga invånare inom 
en stadsdel till antalet olyckor/1000 invånare som inträffat inom stadsdelen. Detta ses 

nedan i tabell 6.2. Dessa resultat stämmer bra överens med den övergripande statistiken 
om fotgängares singelolyckor i Luleå från STRADA. Statistiken från STRADA påvisade 

bland annat att pensionärer oftast råkar ut för en halkolycka.  
 

En intressant aspekt som träder fram är att antalet olyckor i ett område tenderar att öka 
om det är mycket dagbefolkning där, det vill säga om det finns många arbetstillfällen i 

området, vilket skapar liv och rörelse i området. Att antal olyckor ökar med det totala 
antalet invånare i stadsdelen tenderar också att stämma, vilket är väntat då fler olyckor 

kan antas där det rör sig mycket folk. Men det stämmer bara till viss del, det finns andra 
attribut som exempelvis antal ålderspensionärer per område som korrelerar bättre till 

antalet olyckor/1000 invånare.  
 

Sannolikheten kan alltså antas vara högre att en halkolycka inträffar i de stadsdelar där 
många ålderspensionärer bor, och i de stadsdelar som det rör sig mycket folk i tack vare 

antalet arbetstillfällen eller andra målpunkter. 
 

Då sambandet mellan variablerna stämmer väl överens med övrig forskning, teori och 
resultat undersöks inte sambandet vidare efter eventuella skensamband och dylikt. Hela 

korrelationsdatatabellen finns i bilaga I. 
 

 
Tabell  6.2. Korrelat ionsmatris  som visar resultat från korrelat ionsstudien mellan olyckor och 
stadsdelsattr ibut. 

Attribut Olyckor/1000 invånare 
Invånarantal  0,702 

Invånarantal  män 0,663 

Invånarantal kvinnor 0,733 

Medelinkomst -0,332 

Antal bi lar i  traf ik 0,667 

Antal utrikesfödda 0,467 

Antal dagbefolkning 0,807 

Antal medelålder (25-64) 0,709 

Antal å lderspensionärer (65- )  0,843 

Andel hyres-/bostadsrätter 0,618 
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6.1.6 Samhällskostnader 
Räknar man upp värdena presenterade i tabell 3.3 som presenterades av Öberg et al. 
(2012)  till nuvarande pengavärde via KPI och BNP per capita som beskrevs i kapitel 3.5 
kostnader för samhället, får man en utökad tabell i 2010-års kostnadsnivå. Detta ses 
nedan i tabell 6.3. Med dessa värden går det att göra mer rättvisa bedömningar av 

samhällets kostnader för olika olyckstyper som härstammar från hala gångbanor. 
 
Tabell  6.3. Materiel la kostnader och riskvärderingar (kr, uppräknat t i l l  2010 års prisnivå) 

ISS Klass CARE Materiel la 
kostnader 

Riskvärdering Totalt   
(Avrundat) 

Lindrigt Skadad 

-  1,2 70 488 141 446 212 000 

Svårt skadad 

0-8 4,5 662 461 2 653 557 3 316 010 

9-15 4,5 961 756 6 221 475 7 183 000 

>15 5 2 548 770 9 728 226 12 277 000 

Dödsfal l  

-  3,4,5 1 410 828 22 333 500 23 744 000 

 

Två år som skiljer sig ur mängden valdes för att räkna ut ett kostnadsintervall för 
halkolyckorna. År 2010 var det relativt få olyckor inrapporterade till STRADA, endast 

77 stycken fanns registrerade. Detta år figurerar därför som det undre gränsvärdet. Åren 
2001 och 2002 valdes att inte räknas som det undre gränsvärdet trots att färre olyckor 

fanns registrerade för dessa år, detta eftersom STRADA inte kom igång ordentligt med 
sin registrering förrän år 2003. År 2013 var det relativt många olyckor inrapporterade, 

därför valdes det året som det övre gränsvärdet. 
 

Beräkningarna nedan i tabell 6.4 utfördes utifrån de siffror som redovisas ovan i tabell 6.3 
och som ursprungligen arbetats fram av Öberg et al. (2012). Detta ger en grov men ändå 

en god fingervisning av storleksordningen på kostnaderna halkolyckorna genererar i form 
av produktionsbortfall, inkomstbortfall med mera. 
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Tabell  6.4. Beräkning av kostnader som halkolyckor i  Luleå genererar samhället.  

År 2010: 77 skadade. År 2013: 155 skadade. 
Lindrigt skadade 
Antal Care 1 & 2 = 54st. 
 

Lindrigt skadade 
Antal Care 1 & 2= 126 st. 
 

Svårt skadade 
Antal ISS 0-8 (Care 4,5)=13 st. 
Antal ISS 9-15 (Care 4,5)=10 st. 
Antal ISS >15 (Care 4,5)=0 st.  
 

Svårt skadade 
Antal ISS 0-8 (care 4,5)=22 st. 
Antal ISS 9-15 (care 4,5)=6 st. 
Antal ISS >15(care 4,5)=0 st.  
 

Kostnad för samhället enligt tabel l  5.3= 
 
(54*212 000)+(13*3 316 000)+(10*7 183 000) 
=11 448 000 + 43 108 000+ 71 830 000  
 
=126  386  000 kr  
 

Kostnad för samhället enligt tabel l  5.3= 
 
(126*212 000)+(22*3 316 000)+(6*7 183 000) 
=26 712 000+ 72 952 000+ 43 098 000  
 
=142  762  000 kr  
 

 

6.2 Resultat av mätningen av ytans lutning i Luleå 
 

Figur 6.33. Översiktsbi ld över de olika mätpunkterna för  längdlutning och tvär lutning 
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Mätning av lutningen i längsled och tvärled utfördes på olika utvalda punkter som ses i 

figur 6.33. Mätningarna utfördes dels på de platser där många olyckor har skett, (punkt 
11-20) och dels på de platser där folkflödet antas vara högt (punkt 1-10). Endast 

mätpunkter utanför centrumhalvön studerades, då det i denna rapport har antagits att det 
troligtvis främst finns många andra anledningar till att folk faller på centrumhalvön.  

 
På många sträckor överskrider man någon gång trafikverkets och ALMs 

rekommendation på max 2 % tvärlutning, dock är medelvärdet på många sträckor inom 
gränsen för en god standard. 

 
Resultatet av mätningen samt kommentarer om varje plats ses nedan i tabell 6.5 och 6.6. 

 
Tabell  6.5. Sammanstäl lning av resultatet från mätningen av längdlutning och tvärlutning vid ett 
antal utvalda punkter. 

Punkt	  
ID	  

Gatunamn	   Längdled	  
max	  (%)	  

Längdled	  
medel	  (%)	  

Tvärled	  
max	  (%)	  

Tvärled	  
medel	  (%)	  

olyckor	  
(st.)	  

1 Malmuddsviadukten 4,5 2,2 5,8 2,75 2 

2 Lulsundsgatan - GC-väg ner mot 
skurholmsfjärden 

3,9 2,4 3,1 1,88 5 

3 GC-väg längs Svartöleden mot 
skurholmsfjärden 

2,3 0,5 4,3 1,90 0 

4 Korsningen Björkatastråket -
Lulsundsvägen 

4,8 1,2 2,9 1,23 0 

5 Björkskatastråket mot 
Björkskatafjärden 

0,5 0,2 3,8 1,95 0 

6 GC-väg under svartöleden vid 
Landstingshuset/Gammelstadsvägen 

5,0 3,3 3,3 1,70 0 

7 Bodenbanken (GC-väg längs 
Bodenvägen) 

0,2 0,1 3,0 1,99 1 

8 Mjölkuddsvägen (Väst om 
Mjölkudden Centrum) 

1,0 0,3 11,0 6,18 >10 

9 GC-väg längs Haparandavägen 3,5 2,0 6,5 2,09 0 

10 GC-Bro över Porsövägen 9,5 3,0 5,3 1,84 5 

11 Lävägen/Stormvägen 2,0 0,8 4,0 2,19 >10 

12 Stadsötorget 3,3 1,0 3,3 2,44 6 

13 Tunastigen 1,0 0,5 5,0 2,90 >10 

14 Mjölkudden Centrum 2,0 0,7 4,6 2,28 7 

15 GC-väg längs Blomgatan 3,5 2,2 5,0 3,80 5 

16 Burströmsvägen 2,0 0,3 9,2 5,90 9 

17.1 Örnäset Centrum 1,3 0,2 4,4 3,08 >10 

17.2 Edeforsgatan 0,5 0,2 8,8 6,00 >10 

18 Lingonstigen (Östra gatan) 3,0 1,4 3,0 2,00 9 

19.1 Hertsö Centrum 3,8 0,8 3,8 2,28 5 

19.2 Hertsötorget 1,5 0,3 2,6 1,67 6 

20 Stengatan vid Bergsskolan 3,0 2,2 3,9 2,78 8 
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Tabell  6.6. Sammanstäl lning av kommentarer av resultatet från mätningen av lutning i längdled 
och tvärled från varje punkt.  

Punkt	  
ID	  

Gatunamn	   Kommentar	  om	  platsen	  

1 Malmuddsviadukten Vägen är relativt brant då den ska överbrygga tågspåren. Gångytan är 
väldigt bred och bitvis ojämn då den har fungerat som bilväg förr. 
Fungerar idag som ett av de mest trafikerade gångstråken till och från 
centrum. 

2 Lulsundsgatan - GC-väg ner mot 
skurholmsfjärden 

Vägen är relativt brant bitvis då den går från vattnet upp mot 
centrum. Gångytan är relativt jämn. Ett ålderdomshem samt större 
arbetsplatser finns i närheten. Dessa tillsammans med närheten till 
vattnet gör att många väljer att promenera här. 

 
3 GC-väg längs Svartöleden mot 

skurholmsfjärden 
Vägen är relativt flack förutom ner till gångtunneln under 
Svartöleden då den lutar något mer. Ytan är relativt jämn. 

4 Korsningen Björkatastråket -
Lulsundsvägen 

Platsen fungerar som en nod i GC-nätet och är relativt flack och 
jämn. Ner till gångtunneln under Lulsundsvägen finns den största 
lutningen. 
 

5 Björkskatastråket mot 
Björkskatafjärden 

Sträckan är ett populärt rekreationsstråk och som både är flackt och 
har en jämn yta. 

 
6 GC-väg under svartöleden vid 

Landstingshuset/Gammelstadsvägen 
Platsen fungerar som nod i GC-nätet och många jobbpendlare 
passerar denna punkt. Längslutningen är här brant ner till 
gångtunneln under Svartöleden 
 

7 Bodenbanken (GC-väg längs 
Bodenvägen) 

Flack väg som varken nämnvärt lutar i sidled eller längdled. Många 
cyklister och fotgängare passerar här varje dag då det är ett av de stora 
pendlarstråken. 
 

8 Mjölkuddsvägen (Väst om 
Mjölkudden Centrum) 

Ett huvudstråk som många använder sig av i Mjölkudden och 
Notviken. Vägen lutar inte nämnvärt i längdled men lutar lokalt 
kraftigt i tvärled då vegetationen på många ställen har tryckt upp 
ungefär halva GC-vägen och skapat en stor tvärlutning. 
 

9 GC-väg längs Haparandavägen En GC-väg som förbinder LTU med resten av staden. Vägen lutar 
något i längdled men är relativt jämnt i tvärled. Lokalt kan det luta 
mer. 
 

10 GC-Bro över Porsövägen Bron lutar relativt kraftigt i längdled men inte nämnvärt i tvärled. Ett 
stort antal personer passerar denna punkt varje dag då den förbinder 
LTU med en del studentlägenheter samt stadsdelscentrumet. 
 

11 Lävägen/Stormvägen Är två prioriterade gator för biltrafiken vad gäller vinterväghållning. 
Mycket folk genar på dessa gator när de ska till/från busshållplatsen 
som ligger i korsningen mellan dessa gator. 
 

12 Stadsötorget Relativt jämn både i längdled och tvärled.  Folk har istället ramlat på 
parkeringsytan som ligger intill gångytorna i detta område. 
 

13 Tunastigen En bilväg som inte är kommunal som går genom ett bostadsområde. 
Många väljer att promenera på denna trots att det är en bilväg.  
 

14 Mjölkudden Centrum Hela mjölkudden centrum är relativt jämn i både längdled och 
tvärled. Även här har e flesta halkat på parkeringsytan intill 
centrumet. 
 

15 GC-väg längs Blomgatan GC-väg och trottoarer på båda sidorna är båda relativt ojämna i 
tvärled men relativt jämna i längdled. Många promenerar här då 
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många målpunkter i området ligger längs denna väg. 
 

16 Burströmsvägen Även denna väg är en av de prioriterade gatorna i vägnätet för bilar. 
Trots att det inte finns några gångytor väljer många att promenera 
längs denna bilväg. Många lokala svackor finns längs vägen. 
 

17.1 Örnäset Centrum Vid detta centrum finns det många lokala branta tvär- och 
längdlutningar, både utanför affärslokalerna samt på de gångvägar som 
sträcker sig inom området. 
 

17.2 Edeforsgatan Sträcker sig från Örnäset centrum genom ett 
flerfamiljsbostadsområde. Tvärlutningarna längs denna gata är relativt 
väldig branta. Särskilt branta är de första metrarna från husfasaderna, 
därefter flackar ytan ut. Ländlutningen är relativt flack längs hela 
sträckan. 
 

18 Lingonstigen (Östra gatan) Vägen är relativt flack både i längdled och tvärled. Vägen har 
trottoaren har dock nyligen byggts om. De senaste tre åren har ingen 
olycka inträffat här. 
 

19.1 Hertsö Centrum Hertsö Centrum är nyligen ombyggt och visar idag inte på några 
större lutningar varken i tvärled eller i längdled. De flesta har här 
ramlat på parkeringsytan intill centrum. 

 
19.2 Hertsötorget Hertsötorget är en gata som även den är renoverad på senare tid. 

Olyckor har skett här även efter ombyggnaden. Många promenerar 
här då stadsdelscentrumets busshållplats ligger placerad intill denna 
gata. Lokala branta tvärlutningar finns trots nybyggnaden. Inga större 
lutningar finns i längdled. 
 

20 Stengatan vid Bergsskolan Många har här ramlat intill eller vid övergångsstället som leder mellan 
stadsdelscentrumet och skolan. Gatan i sig lutar inte nämnvärt varken 
i längdled eller tvärled. 
 

 

En enkel korrelationsstudie mellan lutningen vid en punkt och antal olyckor vid den 

punkten visar att det finns ett visst samband mellan medelvärdet för tvärlutningen på en 
gångyta och antalet olyckor, dock är sambandet svagt då korrelationen endast är ca 0,58. 

Inget samband kan påvisas mellan max- och medelvärdet på längdlutningen och antalet 
olyckor vid en punkt. Olyckorna tenderar snarare att minska på de platser där längs-

lutningen är stor då korrelationstalet är negativt. 
 
Tabell  6.7. Korrelat ionsmatris  som visar resultat från korrelat ionsstudien mellan olyckor och 
lutning. 

Attribut Antal olyckor 

Längdled max – 0,298 

Längdled medel – 0,321 

Tvärled max 0,380 

Tvärled medel 0,575 

Antal olyckor 1 

 

Hela korrelationsdatatabellen finns i bilaga II.  
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6.3 Resultat av intervjuer med fastighetsägare i Luleå 

Intervjuerna med de fyra fastighetsägarna, samt det kommunala fastighetsbolaget Lulebo i 
Luleå, visade att alla de intervjuade känner till det ansvar som åligger dem vad gäller 

vinterväghållning av trottoarer intill deras fastigheter. Endast Norrporten var en aning 
osäker på detta ansvar då de idag inte behöver sköta vinterväghållning intill deras 

fastigheter, då deras fastigheter antingen ligger på den del av centrumhalvön som Luleå 
Kommun själva vinterväghåller, eller så ligger de längs den sträcka där markvärme 

erbjuds i centrum. 
 

Alla fastighetsägare har på olika sätt upphandlat en entreprenör som sköter 
vinterväghållningen åt fastighetsägaren. Akademiska hus, Galären och Lulebo har 

upphandlat en huvudentreprenör som åtar sig att sköta hela deras fastighetsbestånd. 
Norrporten har upphandlat två separata entreprenörer för sitt vinterunderhåll, en 

entreprenör som sköter gångytor och en entreprenör som sköter arbetet runt entréer och 
parkeringar. Endast Diös sköter en del av vinterunderhållet i egen regi, resten av 

beståndet sköter en entreprenör. 
 

Enbart Akademiska Hus har slagit ihop sin kostnadspost för vinterunderhåll med övrigt 
utomhusunderhåll och har på det sättet inte någon exakt koll på kostnaden för deras 

vinterunderhåll. 
 

Oavsett upphandlingsform har alla fastighetsägare någon form av riktlinjer när 
snöröjningen ska vara klar. Endast Akademiska hus har tydliga tidskrav i sina riktlinjer då 

de av framkomlighetsskäl måste se till att vissa passager är öppna när arbetsdagen börjar. 
De fastighetsägare som har många lokaler dit allmänheten har tillträde, är även mycket 

hårda med att det i princip aldrig får ligga snö eller finnas is utanför ingångarna till dessa 
byggnader. Dock har ingen av fastighetsägarna uppgett någon exaktare definition när 

halkbekämpning ska utföras, vanligen står det endast ”utförs vid behov” eller liknande i 
kontrakten med entreprenörerna 

 
En del fastighetsägare låter sina fastighetsskötare sköta den dagliga kontrollen av 

kvaliteten på utförandet av snöröjningen och halkbekämpningen, och ringer vid behov 
in sin entreprenör om de missat eller slarvat med något. Akademiska hus och Norrporten 

gör inget sådant själv utan litar på att deras entreprenör sköter sin egenkontroll bra. Vid 
klagomål från allmänheten får dessa fastighetsägare kännedom om slarv eller utebliven 

snöröjning och halkbekämpning. 
 

Alla fastighetsägare är positiva till att kommunen tar tillbaka sitt ansvar att snöröja och 
halkbekämpa trottoarer på centrumhalvön. Fastighetsägarna ser inga nackdelar för dem 

själva utan ser istället många positiva bieffekter för Luleå som stad. En fastighetsägare 
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nämner att hela Luleås status skulle höjas om man får enhetlig kvalitet på trottoarerna 

inne i centrum där mest människor går. 
 

Alla fastighetsägare nämner dessutom även att man måste lassa den enskilda individen för 
vissa olyckor. De anser att man själv måste ta ansvar för vad man väljer att ha på fötterna 

när det förefaller uppenbar risk för halka utomhus. 
 

Ingen av fastighetsägarna har idag någon kontakt med Luleå kommun förutom då 
eventuella problem uppstår med kommunens vinterväghållning. Till exempel har 

Akademiska Hus uppmärksammat kommunen på besvärliga punkter kring universitetet.   
 

Alla fastighetsägare förstår att halkolyckor är ett problem för samhället, men ingen av 
fastighetsägarna anser att halkolyckor har varit, eller är någonting som belastar dem idag. 

Ett litet antal kända olyckor har i inträffat intill deras fastigheter, men de har aldrig dömts 
för något av fallen. Därmed ser inte någon av fastighetsägarna något behov att ändra på 

den strategi de har idag. 
 

Fastighetsägarna är dock positiva till att få mer info av kommunen vad gäller vinter-
väghållning, både vad gäller deras ansvar men även för att få ta del av varandras 

erfarenheter vad gäller teknik, utförande m.m. 
 

6.4 Resultat av intervjuer med driftsledare i Luleå 

Luleå Kommun har idag inga förutbestämda sammanhängande gång- och cykelstråk som 
halkbekämpas från till exempel centrum ut till en stadsdel. Man har istället delat upp 

kommunen i olika plogområden där olika entreprenörer snöröjer och halkbekämpar 
varje område. Inom varje område finns en plognings- och sandningshierarki på vägarna 

som maskinförarna följer beroende på vad produktionsledarna har beställt för typ av 
åtgärd i deras datorsystem som direkt når maskinförarna. Maskinerna startar då samtidigt i 

de olika områdena och utför de åtgärder som är beställda. 
 

Inom varje område finns det med andra ord prioriterade gång och cykelvägar som alltid 
sandas först parallellt med de prioriterade bilvägarna. Detta kan man göra då speciella 

maskiner endast kör GC-vägar och vice versa. Detta innebär i praktiken att det inte 
halkbekämpas ett sammanhängande GC-stråk mellan de olika stadsdelarna och 

plogområdena då alla GC-vägar inom ett plogområde blir åtgärdad först. 
 

Idag arbetar Luleå kommun med utökad samverkan med sina driftentreprenörer. Det 
innebär att Luleå kommuns driftledare samarbetar tätt med den upphandlade 

driftentreprenörens driftavdelning för att enklare kunna rikta snöröjnings- och 
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halkbekämpningsinsatserna. Kommunen kan på det sättet rikta insatserna till vissa 

problemplatser som av olika anledningar ofta behöver snöröjas och halkbekämpas. 
 

Det finns ett stort mörkertal bland halkolyckorna om man ser till de inrapporterade 
försäkringsfallen som gäller halkolyckor. Då det endast kommer in ca 2-3 ärenden per år 

kan man anta att det endast är de personer som har skadats riktigt allvarligt som har orkat 
driva saken vidare. P. Ruumensaari (personlig kommunikation, 18 september 2014) tror 

att de personer som faller och inte upplever någon större smärta med all sannolik borstar 
av sig snön och fortsätter promenera utan att vidta åtgärder i form av anmälan.  

 
För att kommunen ska veta var man har halkbekämpat använder man sig av 

sandningsjournaler och GPS-sändare som varje underhållsfordon innehar. Detta behöver 
de även göra då olika rättsfall runt om i landet har visat att om kommunen kan bevisa att 

de inte har varit försumliga med halkbekämpningen kan de inte heller dömas för en 
skada. I snitt döms kommunen en av tre olyckor. 

 
Luleå kommun påminner inte aktivt de olika fastighetsägarna om deras ansvar att snöröja 

och halkbekämpa intill sin fastighet. En del fastighetsägare vet inte om, eller struntar helt 
enkelt i sitt ansvar att snöröja och halkbekämpa trottoaren intill sin fastighet, detta är 

oftast inget stort problem, men det förekommer. Detta förekommer trots att kommunen 
är relativt bra på att informera fastighetsägarna om deras ansvar då detta händer. Vid 

sådana fall är grannar och övriga fotgängare oftast snabba med att ringa in till kommunen 
och informera om detta. Kommunen försöker då få kontakt med den berörda 

fastighetsägaren och påpeka detta för honom. Kommunen har dock ännu inte gått vidare 
med något ärende till polisen även fast det vid vissa tillfällen gott och väl hade varit 

försvarbart att göra detta. Till exempel borde man börja ringa polisen vid de tillfällen då 
fastighetsägarna trots påpekningar inte sköter sitt ansvar då kommunen har 

tillsynsansvaret menar Ruumensaari.  
 

Ruumensaari tycker också att det skulle vara svårt att gå ut med vissa riktlinjer vad gäller 
bland annat vid vilken tid då snö-och halkbekämpningen ska vara färdig då det kan 

förekomma sådana stora lokala variationer. Till exempel kan vissa fastigheter ha 
värmeutblås mot trottoaren som drastiskt förändrar mikroklimatet. Det allra bästa enligt 

Ruumensaari är därför att ofta gå ut och se efter vad det är för väder, och därefter planera 
och utföra sina insatser. 

 
Idén med att kommunen tar tillbaka ansvaret från fastighetsägarna kan endast genomföras 

om fastighetsägarna själva vill det och om politiken vill det. Det skulle självklart 
tillkomma kostnader med ökade körtimmar, men man skulle få bort frågetecknen om 

vem som egentligen ska sköta om trottoarerna. Detta skulle fungera effektivast på 
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centrumhalvön då det där finns många olika fastighetsägare som delar på ansvaret med 

kommunen, och om möjligt skulle man begränsa detta ansvar till centrumhalvön. 
 

Medborgarna informeras inte på regelbunden basis vad det gäller risker med halka, dock 
använder man olika medier då det är riktigt besvärligt väglag utomhus för att varna och 

informera invånarna om detta. 
 

Ruumensaari anser dock att varje enskild individ även har ett eget ansvar att se var denne 
sätter fötterna och vilken typ av skor denna använder, sunt förnuft räcker långt. Han är 

dock positiv till en idé att erbjuda ålderspensionärer gratis halkskydd för att stävja de 
värsta olyckorna. 

 
En av bristerna som framkommer i intervjun är att endast produktionsledarna och 

maskinförarna i huvudet vet vilka problempunkter och problemsträckor som finns i 
Luleå. Detta kan ställa till problem för nya och oerfarna förare och eventuellt nya 

produktionsledare som måste lära sig detta med tiden och av erfarenhet. Att markera 
dessa ställen någonstans kan hjälpa erfarenhetsåterföringen inom detta område, och en 

kortare inkörningsperiod kan därmed erhållas. 
 

Det är även ibland problematiskt i Luleå att man inte har tillåtelse att använda salt i någon 
form till halkbekämpningen. Detta innebär att man är låst till att enbart använda sand och 

kross i olika fraktioner. Vid vissa väderförhållanden har dessa ingen funktion. Det vore 
därför bättre ur en funktionssynpunkt att ha fler halkbekämpningsalternativ att använda 

som är anpassade efter det aktuella väderläget. 
 

Ruumensaari nämner också att det är problematiskt att SMHI:s rapporter har blivit 
mindre och mindre tillförlitliga med åren, därför anser han att det är näst intill omöjligt 

att i förebyggande syfte sanda vägarna då man i 9 fall av 10 skulle sanda i onödan. Detta 
skulle inte vara särskilt ekonomiskt då man då får mer sand att plocka upp på våren vilket 

också ökar kostnaderna. Därför måste all halkbekämpning ske då det har blivit halt. 
Därför anser Ruumensaari att det inte går att ha några krav på att 06:30 varje morgon ska 

det vara halkbekämpat och snöröjt, i alla fall inte med dagens budget. 
 

Skulle budgeten vara större kunde man seriöst börja fundera på att införskaffa ett par 
specialmaskiner som varmsandare eller sopsaltare. Dessa skulle man köra då vädret är 

optimalt för respektive halkbekämpningsteknik. För att få ekonomi i detta bör dessa 
köpas in och köras i egen regi.  

 
För att få mer pengar tror Ruumensaari att olika incitament skulle vara en bra idé att 

införa. Vissa incitament skulle vara lättare att definiera än andra. Till exempel skulle det 
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vara svårt att säga till en entreprenör att ”halkar det mindre än X antal personer i ert 

område får ni X% i bonus. Detta för att det skulle vara väldigt svårt att säga vad ett 
normalt värde för antalet halkolyckor är. 

 
Däremot skulle man med fördel kunna samarbeta och få in medel från exempelvis 

landsting för att effektivare kunna halkbekämpa gator för att minska landstingets 
kostnader som en halkskada medför. 
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7 ANALYS 
 

7.1 Olycksplatser och olycksfrekvens 

Då alla olyckor har studerats och jämförts geografiskt utifrån olika sammanhang, som 

exempelvis tid på dygnet, ålder, kön, skadegrad osv. framgår det att oavsett hur man 
filtrerar olyckorna ser man att de sker på samma platser, om än i olika omfattning 

beroende på vilket attribut man väljer att studera. Kvinnor och män i olika åldrar och vid 
olika tidpunkter skadas exempelvis på samma platser, dock skadas fler kvinnor på dessa 

platser. Endast Storhedens industriområde sticker ut, där har inga män rapporterats 
skadats under de tio åren som studerats. Kartor på detta syns i bilaga X.  
 

Att olyckorna ökar just på torsdagar beror mest troligt på slumpen, medan olycksantalets 
minskning på söndagar kan förklaras med att mindre folk rör sig under söndagar då 

många är lediga från jobb, och därmed elimineras denna gångresa för många under 
söndagar. 

 
Olyckorna i Luleå följer samma mönster som tidigare studiers resultat har påvisat vad 

gäller ålder, tid på året, tid på dygnet, m.m. Detta leder till att samhällets kostnader för 
olyckorna blir höga då många äldre skadas och ådrar sig de allvarligaste skadorna. Det går 

inte att särskilja olycksplatserna mellan äldre och yngre, det hjälper därför inte att till 
exempel sätta in extra mycket halkbekämpningsresurser på vissa platser för att äldre skadas 

oftare än andra där. 
 

Studien visar även att många av de inträffade olyckorna har skett på lokalgator, 
parkeringsytor och torgytor i närheten av olika stadsdelscentrum. Dessa platser är 

antingen inte prioriterade vad gäller halkbekämpning eller väldigt svåra att underhålla. 
Till exempel är det väldigt svårt att halkbekämpa en parkeringsyta där många bilar står. 

Sådana ytor måste halkbekämpas preventivt då inga bilar står i vägen. Att enskilda 
fastighetsägare har ansvaret att snöröja och halkbekämpa vid lokalgatorna ute i 

stadsdelarna kan antas vara en anledning till att många olyckor sker längs dessa gator då 
detta ansvar följs väldigt olika. Som exempel kan punkt 11 i tabell 5.5, Lävägen, studeras 

från lutningsstudien. Där faller många på de osandade lokalgatorna då många personer 
genar på dessa för att ta sig till busshållplatsen. 

 
I centrum sker de allra flesta olyckorna på Storgatan, Smedjegatan och Kungsgatan där 

folkflödet är högt. De sker dygnet runt och drabbar alla åldrar. Att antalet olyckor är så 
stort på Storgatan, trots att man har anlagt markvärme längs Storgatans kanter, kan till 

viss del förklaras med att många personer halkar när de ska gena över den ouppvärmda 



 Analys  89 

delen i mitten. Många olyckor har även skett i korsningar i centrum då fotgängarna ska 

korsa en bilväg. Dessa platser är allmänt kända som problemplatser då det mekaniska 
halkbekämpningsmedlet lätt kan försvinna från bilvägen och på det viset bilda isfläckar 

som många personer faller på.  
 

7.2 Samband mellan stadsdelsstatistik och halkolyckor 

Enligt korrelationsstudien mellan befolkningsstatistiken i olika stadsdelar samt antalet 

olyckor i dessa stadsdelar kan man visa att sannolikheten är högre att en halkolycka ska 
inträffa i de stadsdelar där många ålderspensionärer bor. Det kan därför vara av samhälls-

ekonomiskt intresse att se över problemplatser i områden där många ålderspensionärer 
bor.  Sannolikheten är även högre att en olycka ska ske i de stadsdelar som det rör sig 

mycket folk i. Det betyder dock inte automatiskt att flest olyckor sker där flest människor 
går.  

 

7.3 Samband mellan ytans lutning och halkolyckor 

Vid de tio punkter som ingår i lutningsstudien, som undersökts på grund av att folkflödet 

är högt, har ett väldigt litet antal olyckor skett trots att folkflödet är högt. Ett resultat är 
därför att de sträckor som ingår i Luleå kommuns prioriterade vinterunderhållsnätverk av 

gång-och cykelvägar underhålls väl på vintrarna, och således sker ett litet antal olyckor 
längs dessa. 

 
Varje olycksplats har sin unika karaktär och således halkar man också av olika anledningar 

på olika platser. Detta visar platsbeskrivningen av punkterna som ingår i försöket med att 
undersöka om lutningen på en plats bidrar till att fler faller. Endast en svag positiv 

korrelation mellan tvärfallets medeltal och antal olyckor kunde påvisas i studien. Tvärtom 
hade längslutningens medeltal en svag negativ korrelation till antalet skadade. 

Korrelationen är svag, men ändå negativ. Detta skulle kunna leda till diskussioner om 
människan är mer uppmärksam och försiktig på de sträckor där det lutar mycket i 

längdled. 
 

De flesta ytorna som mättes uppfyller tillgänglighetskraven och råden som Trafikverket 
och ALM ger ut. Lokala avvikelser vid varje punkt förekommer dock då det 

förekommer lokala svackor på grund av ojämn beläggning eller dylikt. Endast vissa 
sträckor, som exempelvis punkt 17.2 i tabell 5.5, Edeforsgatan, avviker mycket från den 

rekommenderade tvärlutningen på 2 % på en längre sträcka.  
 

Trots att endast en relativt svag korrelation i studien kunde uppvisas mellan tvärfallet och 
olyckor är det viktigt att vid nyanläggning och renovering av befintliga ytor ställa dessa 
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krav på jämn beläggning och följa upp resultatet så att de rekommenderade lutningarna 

uppnås och att inga plötsliga osynliga svackor förekommer. Detta krav bör följas upp 
med jämna mellanrum efter färdigställandet. På det sättet säkerställer man att man skapar 

en tillgängligare stad för alla. 
 

7.4 Kostnader som halkolyckorna medför 

Kostnaderna för samhället som uppstår på grund av de halkolyckor som sker varje år i 

Luleå ligger uppskattningsvis mellan 126 000 000 – 143 000 000 kr. Detta är i 
storleksordningen fyra gånger så mycket som hela Luleå kommuns 

vinterunderhållskostnad för hela vägnätet inom kommunen. 
 

Kostnaderna som uppstår är både direkta och indirekta då många kostnader framträder 
först långt efter olyckan i form av sjukgymnastik och annan rehabilitering. 

 

7.5 Individens ansvar 

Både de intervjuade fastighetsägarna och produktionsledaren anser att många personer 

missar isfläckarna som kan uppstå i centrum då de mest troligt har sin uppmärksamhet åt 
annat håll inne i centrum. Därför anser man att en del av ansvaret måste ligga på varje 

individ. Att använda rätt utrustning på fötterna och ha uppmärksamhet på var man går, 
skulle med all sannolikhet eliminera många olyckor inne i centrum. 

 
Utanför centrum har många olyckor skett på bilvägar då fotgängarna mest troligt har 

använt dessa istället för de utpekade GC-vägarna för att komma fram till sitt mål 
snabbare. Bilvägar blir snabbt hårt packade och skapar en kompakt förrädisk hal yta för 

fotgängarna. Därför är det viktigt att varje enskild individ förstår vilka risker den utsätter 
sig själv för när den väljer att promenera längs dessa gator. 

 

7.6 Framkomlighet och tillgänglighet under vinterid 

Att man har prioriterade GC-stråk inom plogområdena är väldigt bra för 

framkomligheten för gångare och cyklister och främjar även jämställdheten. Det är även 
nu bevisat att relativt få olyckor sker längs GC-vägarna vilket tyder på att underhållet av 

dessa fungerar bra idag. Ett problem man fortfarande har dock, är att man inte har några 
längre prioriterad GC-stråk som sträcker sig mellan olika områden och stadsdelar. Detta 

innebär att sådana stråk endast uppstår då man är färdiga med varje plogområde. 
Teoretiskt skulle detta kunna innebära att det blir många olika kvaliteter på underhållet 

av GC-stråket, beroende på hur många entreprenörer som underhåller delar av ett och 
samma GC-stråk. 
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Ett alternativ skulle kunna vara att avsätta en maskin för att halkbekämpa fördefinierade 
stråk som sträcker sig igenom de befintliga plogområdena. På detta sätt kan man snabbt 

skapa sig ett fungerande huvudgångnät inom Luleå tätort. På detta sätt bidrar man till en 
ökad man framkomlighet, jämställdhet och tillgänglighet under vinterhalvåret samtidigt 

som man på köpet erhåller en god standard på dessa utvalda GC-vägar. 
 

7.7 Fastighetsägarnas kunskaper om vinterunderhåll 

Endast en av fem tillfrågade fastighetsägare var osäker på vilka skyldigheter en 

fastighetsägare har vad gäller underhåll av trottoarer intill dennes fastigheter, då den idag 
enbart har fastigheter intill gator och gångvägar som kommunen underhåller. En 

oenighet råder dock mellan fastighetsägarna och produktionsledare huruvida kommunen 
är bra på att informera fastighetsägarna om detta ansvar. Fastighetsägarna är eniga om att 

de inte får någon som helst information från kommunen. Däremot är fastighetsägare och 
produktionsledare eniga om att halkolyckor har inträffat på de ytor respektive part sköter 

om, dock anser man inte att det är något som belastar dem då endast ett fåtal olyckor 
rapporteras in. Det är dessutom väldigt sällsynt att någon part blir skadeståndsskyldig på 

grund av försumlighet.  
 
Båda parter är även positivt inställda till idén om att kommunen ska ta tillbaka sitt 

åtagande att vinterunderhålla trottoarer på centrumhalvön för att få en jämnare kvalitet i 
gångnätet i den stadsdel där det bevisligen har halkat mest folk. 
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8 SLUTSATSER 
 
Nedan försöker slutsatser ställas, och forskningsfrågorna besvaras utifrån det fakta och det 
resultat denna rapport redovisar. 
 
 
Var och under vilka vinterförhållanden skadas fotgängare i al lmänhet och 
i Luleå i synnerhet?  

Olyckorna i Luleå följer det mönster som annan litteratur har slagit fast gäller på olika 

platser i världen. Det vill säga att de flesta singelolyckor för fotgängare inom vägområdet 

beror på halka under vintertid längs en vägsträcka. De sker relativt jämt utspritt över 
veckan men en viss koncentration kan skönjas till vardagarna. Olycksfrekvensen är som 

allra störst under lunchtid och som allra lägst under sen natt och tidig morgon, en viss 
topp kan även ses under morgontimmarna. Yngre män faller som mest under kvällar och 

sena nätter, medan äldre kvinnor och män faller mest frekvent under dygnets ljusa 
timmar mellan 10.00 och 18.00.  

De allra flesta olyckorna har inträffat på centrumhalvön i Luleå. Detta kan enkelt 
förklaras med att det är där det rör sig flest folk, detta visar även resvaneundersökningen 

som klargör att den största andelen av gångresor görs till och från centrumhalvön. Detta 
stämmer dock endast delvis i andra stadsdelar där fler aspekter än folkflödet spelar in. 

Troligtvis påverkar även ytans nötning och packning antalet halkolyckor, då många 
olyckor har skett vid korsningspunkter och på bilvägar där ytan snabbt blir packad och 

nött.  

Den enkla korrelationsstudien som baserades på statistik för varje stadsdel visade även på 
att sannolikheten att en halkolycka ska ske är extra hög i de stadsdelar där flest 

ålderspensionärer bor, samt där det finns mycket arbetsplatser som genererar mycket 
dagsbefolkning. Statistiken från STRADA visade även att de flesta olyckor som sker 

under helgdagar sker i de stadsdelar där flest nattbefolkning bor, vilket får anta bero på att 
de under helgerna flanerar runt i deras närmaste omgivning vilket ökar exponeringen 

och därmed risken för en halkolycka. Olyckorna inom stadsdelarna sker dock främst runt 
parkeringsplatser, torgytor och lokalgator och inte längs de kommunala GC-vägarna. 

Detta tyder på att Luleå idag har en fungerande snöröjnings- och 
halkbekämpningsstrategi för GC-vägar.  

Det går dock inte, att utifrån det data som analyserats från STRADA över olyckor i 
Luleå, dra några slutsatser om olyckan har skett på en sträcka där en enskild 

fastighetsägare har ansvar att snöröja och halkbekämpa eller där kommunen är ansvariga, 
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man kan dock dra slutsatser om att olyckorna inte enbart sker på kommunens mark, utan 

att en hel del också sker på den yta fastighetsägaren är ansvarig för. Detta framkommer i 
intervjuerna med olika fastighetsägare i Luleå, oavsett bostadsbestånd. 

Fastighetsägare och produktionsledare i Luleå förstår att halkolyckor är ett problem i 

samhället, men menar att halkolyckor inte är något som belastar dem. Väldigt få olyckor 
kommer fastighetsägarna och produktionsledarna till känna. Detta tyder på att det finns 

ett stort mörkertal för antalet olyckor som rapporteras. 

Vidare följer resultaten i Luleå samma mönster som övriga källor vad gäller ålder och 
kön. Äldre skadas oftare än yngre. Äldre skadas också allvarligare än de yngre. Oftast och 

allvarligast skadas äldre kvinnor. Kvinnor skadas generellt mer än män sett över alla 
åldrar. Det är alltså dessa grupper som ådrar sig de flesta vårddagarna på sjukhuset.  Detta 

skapar i sin tur indirekta och direkta kostnader som drabbar samhället. 

 

Vad kostar det samhället att fotgängare skadas, och hur kan mer resurser 
för halkbekämpning i Luleå minska samhällets kostnader för olyckor? 

De samhällsekonomiska kostnaderna uppgår till mellan 126-143 miljoner kronor i Luleå. 

detta motsvarar ungefär 4 gånger så mycket som hela Luleå kommuns kostnad för 
vinterunderhåll av vägar, där förutom halkbekämpning även övriga poster inom 

vinterväghållning ingår såsom hyvling, sandupptagning plogning med mera. För äldre 
människors skull vore det därför bättre att lägga ner mer resurser på halkbekämpning och 

snöröjning. 

Förutom de ekonomiska aspekterna måste man komma ihåg att de äldre möjligtvis kan 

isoleras under vintertid på grund av rädslan av att falla och skada sig utomhus. Detta kan i 
slutändan leda till en dålig folkhälsa hos äldre då de inte kan motionera i samma 

utsträckning utomhus under denna årstid som de kanske skulle vilja. 

Dagens halkbekämpingsstrategi bygger på att kommunen är indelad i olika plogområden, 
som i sin tur innehåller en prioritering av vilka vägar som plogas och halkbekämpas först. 

Huvudgator som fungerar som matargator samt GC-vägar underhålls alltid parallellt 
först. Ur jämställdhetssynvinkel är detta tillvägagångssätt effektivt då kvinnor mer ofta än 

män väljer andra transportmedel än bilen och därmed får minst lika bra framkomlighet 
som biltrafiken. 

Detta skapar förvisso bra standard på GC-vägar inom cirka fyra timmar efter att 

produktionsledaren har upptäckt halkan och beställt halkbekämpning, dock kan det dröja 
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upp till dessa fyra timmar innan ett sammanhängande GC-nät mellan de olika 

plogområdena och stadsdelarna uppnås på grund av denna strategi.  

Skulle man investera mer pengar för att förkorta åtgärdstiderna för halkbekämpningen på 
alla GC-vägar skulle kostnaden bli orimligt hög. Ett bättre tillvägagångssätt vore därför 

att investera mer pengar för att få en kort åtgärdstid på sammanhängande huvudgångstråk 
där flest folk rör sig och ramlar idag, samt på de problempunkter där mycket folk ramlar 

vid idag, som exempelvis vid och runt stadsdelscentrum, parkeringar och övergångs-
ställen i centrum. Detta skulle eliminera en stor del av olyckorna. 

Det är även bevisat att tvärlutningen på den aktuella sträckan har en svag men inte helt 

obetydlig påverkan på antalet olyckor. Därför bör man vara noga med att inga plötsliga 
lokala svackor uppstår, så som att lutningen på ytan ökar under vintertid på grund av 

vinterunderhållet av denna. 

Att avsätta en eller ett par maskiner som snöröjer och halkbekämpar sammanhängande 

stråk och andra problemplatser som stadsdelstorg där flest människor rör sig både inom 
och mellan stadsdelar, skulle alltså både minska antalet halkolyckor och samtidigt skapa 

ett tryggt och tillgängligt gångnät under vintertid. 

Kommunen arbetar i dagsläget med utökad samverkan med de entreprenörer man har 
upphandlat. På detta sätt kan man bättre styra och utnyttja de gemensamma resurserna 

för att exempelvis bättre kunna halkbekämpa punktvis på besvärliga platser. Dessvärre har 
man ingen dokumentation om var dessa platser finns, utan det är enbart av erfarenhet 

som maskinförarna och produktionsledarna vet var dessa finns. Fungerar inte 
erfarenhetsåterföringen i de olika organisationerna kommer onödigt mycket tid att 

spenderas på att lära sig vilka platser som är särskilt besvärliga ur halkbekämpnings-
synpunkt.  

Tydligare skriftliga riktlinjer bör därför arbetas fram så att båda parter vet 
förutsättningarna inför vintersäsongen, dessa ska gå att följa oavsett vem som kör 

maskinerna eller vem som är produktionsledare. 

 

Hur samarbetar Luleå kommun och privata fastighetsägare i sitt 
förebyggande arbete mot halkolyckor? 

Idag finns inget uttalat samarbete mellan fastighetsägare och kommunen. Vid de tillfällen 

kontakt tas mellan dessa aktörer diskuterar man istället olika konflikter som av olika 

anledningar har uppstått.  
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Kommunen påminner inte idag de olika fastighetsägarna om deras ansvar att snöröja och 

halkbekämpa intill sin fastighet via någon sorts informationskampanj.  

Hur kan halkbekämpningsåtgärder effektivast anpassas ti l l  rådande väder? 

Att varje dag snöröja och halkbekämpa till en viss tidpunkt, som GCM-handboken 

förespråkar, ter sig vara möjligt även i Luleå. Men det vore dock väldigt oekonomiskt att 
alltid göra så, då det inte alltid är halt vid denna tidpunkt. Att alltid utföra åtgärderna till 

de timmar under dagen då mest folk rör sig bör istället ses som ett riktmärke att sträva 
efter. Man bör utföra halkbekämpningen så snabbt som möjligt när risk för halka 

föreligger. Särskilt snabb bör man vara på de problempunkter som denna rapport har 
pekat ut. Detta innefattar bland annat ytor runt stadsdelscentrumen samt korsnings-

punkter i centrum.  

Detta bör snabbt utföras vid besvärliga väderförhållanden med växlande väderlek runt 0 
grader då risk för snabb återfrysning finns. Detta kräver dock tillförlitliga prognoser som i 

tid varnar för dessa förhållanden så att insatserna kan planeras och startas i förtid. Idag 
finns tyvärr ingen teknik i Sverige för att mäta halkrisk på GC-vägar som liknar de 

väderstationer som används av Trafikverket för att mäta vägytan för biltrafiken och på så 
sätt bedöma när risk för halka förekommer. Därför är det idag väldigt svårt att exakt 

förutse när varje åtgärd ska utföras. 

 
Vilka halkbekämpningsmetoder används runt om i världen och i Luleå, 
vilka är för -och nackdelarna med dessa? 

Att Luleå kommun har beslutat om att enbart använda mekanisk halkbekämpning kan 

också te sig problematiskt då denna metod bevisligen inte är optimerad att ge en 

friktionshöjande effekt vid alla väderförhållanden. Till exempel har grus ingen effektiv 
verkan då det råder slaskväder. Grus försvinner relativt snabbt från en yta då den enkelt 

kan blåsa bort eller av annan anledning förflyttas från ytan. Detta beror på att grus och 
kross inte fastnar i ytan utan helt enkelt lägger sig som ett lager ovanpå den hårda ytan. 

Därmed riskerar man att inte öka friktionskoefficienten till önskvärd nivå. 

Mer effektiva halkbekämpningsmetoder finns och utnyttjas idag i andra städer runt om i 

Sverige och världen Att använda dessa tekniker som exempelvis varmsandning och 
sopsaltning kräver dock att man utökar sin maskinarsenal, genom att antingen köpa in 

eller leasa nya specialbyggda maskiner. Dessa bör med fördel även utnyttjas till andra 
uppdrag under andra årstider än vintern för att bli så kostnadseffektiva som möjligt. 

Dessa tekniker är till viss del temperaturberoende och är inte effektiva vid för låga eller 

för höga temperaturer. Beroende på vilken teknik man väljer att satsa på bör man alltså 
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ha klart för sig vilken den operativt optimala temperaturramen är för respektive metod. 

Detta leder i sin tur till att dessa maskiner mest troligt enbart behöver köras på sen höst 
och tidig vår då temperaturen oftast svänger runt nollan. 

Alla måste hjälpas åt! 

Fler åtgärdstillfällen och kortare åtgärdstider för halkbekämpning och snöröjning bidrar 

inte per automatik till att färre skadas om inte åtgärderna görs på rätt sätt, på rätt ställen 
och vid rätt tidpunkt. Men även om åtgärderna görs så optimalt som möjligt kommer det 

ändå att ske halkolyckor då slumpen och oturen kan spela in. Detta då lokala isfläckar av 
olika anledningar kan uppstå, eller under extrema väderomslag då det är väldigt svårt för 

driftsavdelningen att hinna halkbekämpa Luleås alla GC-vägar i tid.  

Till viss del kan alltså bättre halkbekämpning stävja halkolyckorna. Men man bör bemöta 

problemet från flera håll samtidigt; att informera både fastighetsägare och befolkningen i 
övrigt om deras personliga ansvar. Oavsett om fastighetsägarna är skyldiga att snöröja och 

halkbekämpa trottoaren intill sin fastighet som i Luleå, eller ej, kan den enskilda 
individen själv bidra till att halkolyckorna minskar. Detta genom att använda rätt 

halkskydd och övrig utrustning, samt att vara uppmärksam på underlaget och utnyttja de 
halkbekämpade GC-vägarna så långt det är möjligt. I figur 8.1 syns en schematisk bild 

som sammanfattar hur varje part i samhället bör bemöta problemet halkolyckor. 
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Minska	  antalet	  
halkolyckor	  

Kommunen	  

Utgå	  från	  olycksplatser	  vid	  planering	  
av	  snöröjning	  &	  halkbekämpning	  

Fasa	  in	  ny	  halkbekämpningsteknik	  
vid	  problempunkter	  och	  

sammanhängande	  stråk	  för	  	  ökad	  
framkomlighet	  och	  tillgänglighet	  

Ge	  ut	  bättre	  och	  mer	  information	  till	  
både	  fastighetsägare	  och	  invånare	  
om	  ansvar	  och	  aktuellt	  väglag	  via	  

olika	  medier	  

Studera	  möjligheten	  att	  erbjuda	  
halkskydd	  till	  äldre	  invånare	  

Utvärdera	  möjligheten	  att	  ta	  över	  
ansvaret	  att	  snöröja	  och	  

halkbekämpa	  alla	  trottoarer	  på	  
centrumhalvön	  

Fastighetsägare	  
Samarbeta	  mer	  med	  kommunen	  vad	  
gäller	  erfarenhetsåterföring	  och	  
övrigt	  informationsutbyte	  

Individens	  ansvar	  

Användning	  av	  rätt	  utrustning	  	  på	  
fötternasom	  t.e.x.	  halkskydd	  

Öka	  uppmärksamheten	  på	  aktuellt	  
väglag	  samt	  var	  man	  sätter	  fötterna	  

Ta	  åt	  sig	  information	  /	  varningar	  om	  
aktuellt	  väglag	  	  

Figur 8 .1. Schematisk bi ld över de huvudsakliga s lutsatserna om hur man bör bemöta problemet 
med halkolyckor i Luleå. 
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9 DISKUSSION 

Det är bevisat sedan tidigare att skadekostnaderna för halkolyckor vida överskrider den 

budget som finns till snöröjning och halkbekämpning. Denna rapport har även bevisat att 
så är fallet även i Luleå. En enkel slutsats är därför att det i Luleå är ekonomiskt 

försvarbart att utöka budgeten för vinterunderhåll, på detta sätt kan samhället, i stort, 
spara in pengar. 

Ett bekymmer med detta är dock att kostnaderna för vinterväghållningen och skadorna 
belastar olika aktörer i samhället. Kommunerna betalar och sköter underhållet via 

driftsbudget för vägarna, medan socialförvaltningen och landstinget drabbas av kostnader 
på grund av den sjukvård de skadade kräver. I slutändan är det dock samma ställe 

pengarna tas ifrån, detta borde motivera och göra det relativt enkelt att omfördela 
skattepengarna mellan de olika aktörerna. 

En omfördelning av pengarna kan förutom minskade skadekostnader också öka 

välbefinnandet, folkhälsan och trygghetskänslan under vintertid vars effekt är positiv för 
hela samhället, men svårt att mäta i pengar. 

En enkel, snabb och relativ billig lösning vore därför att kommunen köper in och 

erbjuder de som är i den största riskzonen att halka och skada sig, det vill säga 
ålderspensionärer, ett par halkskydd var. 

 
Ser man till åldersgruppen över 65 som sedan tidigare bevisats vara den grupp som skadar 

sig allvarligast och därmed ådrar sig flest vårddagar, kan man tydligt se att denna grupp 
orsakar samhället över hälften av den totala skadekostnaden som genererats från 

halkolyckor för gående år 2013. Denna uträkning ses nedan i tabell 9.1.  
 
Tabell  9.1. Beräkning av samhällets kostnader för antalet skadade år 2013. >65 år. 

År 2013: 155 skadade, varav 55 st > 65år. 
Lindrigt skadade 
Antal Care 1 & 2= 40 st .  
 
Svårt skadade 
Antal ISS 0-8 (care 4,5)=10 st .  
Antal ISS 9-15 (care 4,5)=5 st .  
Antal ISS >15(care 4,5)=0 st .   
 
Kostnad för samhället enligt tabell 5.3 =  
 
(40*212  000)+(10*3  316  000)+(5*7  183  000) =8  480 000+ 33  160 000+ 35  915  000  
 
=77 555 000 kr (54 % av totala skadekostnaden 2013.)  
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Skulle man kunna utrusta hela åldersgruppen över 65 år med halkskydd, skulle man 
teoretiskt kunna avvärja skadekostnader för ca 23 300 000 SEK. Detta baseras på att 

halkrisken minskar med ca 30 % vid användande av halkskydd vilket Berggård (2010) 
menar.  

 
Som jämförelse skulle det till exempel kosta Luleå Kommun ca 2 900 000 SEK att 

erbjuda alla som är ålderspensionärer i Luleå idag halkskydd. Detta är beräknat på att det 
idag finns 14 435 personer över 65 år i Luleå, samt att ett par halkskydd kostar ca 

200 SEK. En investering på ca 3 000 000 SEK skulle alltså teoretiskt kunna avvärja en del 
av de olyckor som orsakar samhället störst kostnad. 

 
Som nämnts tidigare ska man dock vara väldigt försiktig då man utför ekonomiska 

analyser av trafikolyckor. Kostnaderna som beräknats bör endast ses som en indikator och 
inget absolut faktiskt belopp då det kan finnas en del felkällor, samt att mörkertalet kan 

vara stort. Kostnaderna bör därför ses som en underskattning av den faktiska summan. 

Trots att tillgången och kvaliteten på olycksdata över fallolyckor ökar har mycket få 

studier gjorts om gång- och cykelvägars underhåll under vintertid. Ett antal studier har 
dock gjorts för att få en bild av vad fallolyckorna kostar samhället samt erhålla kunskap 

om vilka som är de mest drabbade, med mera. Kvaliteten på olycksdatat från STRADA 
håller tyvärr inte en sådan klass att man med hjälp av denna kan ta reda på den exakta 

orsaken till en olycka. Idag finns oftast endast en kort kommentar i det fält som beskriver 
händelseförloppet. Oftast består den kommentaren av ett ord som ”halkade”, ”halkade på 

isfläck” eller likartad kommentar. Metoden att samla in från STRADA ger dock en bra 
överblick på vilka platser som är problematiska i varje stad och får till dags datum anses 

vara den bästa metoden. 

För att förstå den riktiga orsaken till olyckan, vare sig det gäller beteendet hos personen 

som halkade, väglaget, eller övriga orsaker krävs det dock bättre faktaunderlag att arbeta 
med. På det viset kan man ta reda på vad som egentligen orsakade olyckan och därefter 

planera vilka åtgärder som är effektivast i just den staden eller område som analyserats. 
Olika åtgärder fungerar olika effektivt beroende på om olyckan berodde på väglaget eller 

om personen var ouppmärksam på underlaget. För att få reda på sådana fakta måste man 
antingen djupintervjua ett antal personer som råkat ut för en halkolycka och få de att 

berätta alla omständigheter kring olyckan. Alternativt får man själv försöka observera ett 
antal olyckor och försöka göra en bedömning av omständigheterna.  

Det är nu bevisat att de flesta olyckor sker på centrumhalvön. Detta kan man anta bero 
på flera faktorer, främst i och med att flest personer rör sig till fots där, men också då att 

underlaget ibland är undermåligt, ibland beror det på försumliga fastighetsägare och 
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ibland beror det på att människan kan ha haft uppmärksamheten på annat och missat 

exempelvis en hal punkt. Inne i staden finns det mycket distraktionsmoment som 
automatiskt kan ta uppmärksamheten från väglaget så som annat folk, skyltfönster med 

mera. Tidigare studier har även visat att folk inte är medveten om risken med halka utan 
väljer att promenera på uppenbart hala punkter, istället för att gå en omväg runt dessa. 

En förklaring till att män oftast skadas på helgerna i Luleå skulle, enligt resevane-
undersökningen 2010, kunna vara att fler män än kvinnor väljer bil som färdmedel till sitt 

jobb under vardagarna, medan män till större andel flanerar under helgerna. Vilket ökar 
exponeringen och skaderisken under dessa dagar för männen. Fenomenet att man ramlar 

mest på helgerna i stadsdelarna Hertsön och Örnäset skulle också kunna förklaras med att 
fler människor flanerar i dessa områden på helgerna då de är lediga från jobb i andra 

stadsdelar. 
 

Man kan också diskutera om det är så att när man går för motions skull kanske man 
medvetet väljer att utrusta sig med rätt utrustning samt att uppmärksamheten på 

underlaget ökar då man är fokuserad på den huvudsakliga uppgiften, att motionera. Detta 
tänk kanske inte finns då man flanerar i centrum då den huvudsakliga uppgiften man har 

i huvudet är att handla i butiker och/eller att socialisera sig med annat folk, och därför 
blir man kanske omedvetet ouppmärksam på underlaget samt med vad man väljer för typ 

av utrustning på fötterna. 

Tills man ytterligare vet de exakta orsakerna till varje halkolycka vore det därför 

försvarbart att angripa problemet på olika sätt. Detta innefattar att man är aktiv med att 
informera fastighetsägare om deras ansvar, samt kommuninvånarna om risken med halka 

och fortsätta att vara aktiv med att informera via olika medium. Nästa steg är att 
undersöka möjligheten att förse de äldre med halkskydd vilket har bevisats vara effektiva 

mot halkolyckor. Det sista steget är att välja vilken ny teknik man väljer att arbeta med 
och arbetar fram en halkbekämpningsstrategi för denna teknik som är ekonomiskt 

försvarbar både vad gäller tidsåtgång och materialåtgång.  

Man bör även under alla dessa steg undersöka möjligheten att återta det ansvar 

kommunen har ålagt fastighetsägarna idag, att snöröja och halkbekämpa alla trottoarer på 
centrumhalvön. Ansvarsfrågan kan såklart vara densamma, med skillnaden att 

fastighetsägarna betalar kommunen för att sköta underhållet. Skulle man göra detta skulle 
man få ett enhetligt resultat på alla trottoarer på centrumhalvön. Detta skulle skapa en 

trygghet hos invånarna som i slutändan kan resultera i att fler väljer att gå till fots under 
vintern. 

Metoden med att använda en sopsaltare kräver dock ett politiskt beslut som medger 

användandet av salt som halkbekämpningsmedel längs GC-vägarna i Luleå. Med denna 
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metod kan även kostnader sparas in på sandupptagning på våren då mindre sand kommer 

att spridas. 

För att effektivt kunna utnyttja dessa nya tekniker och maskiner bör även strategier för 
deras användning arbetas fram. Till exempel skulle sopsaltaren med fördel kunna 

användas under sen höst och tidig vår då fler dagar riskerar att passera 0-graderssträcket. 
Då klimatet bevisligen går mot varmare temperaturer längs norrlandskusten kommer det 

bli fler och fler dagar med tiden som har dessa egenskaper och då dessa specialmaskiner 
gör mest nytta. Resevaneundersökningen 2010 visar att mest folk förflyttar sig till fots 

inom centrumområdet eller till och från centrumområdet till närliggande områden. Detta 
skulle kunna försvara en strategi som går ut på att ha högst standard på de gator som 

ligger inom en viss radie från stadskärnan. 

En annan fördelaktig strategi vore att använda dessa på sammanhängande stråk mellan 
olika stadsdelar som fungerar som huvudstråk inom GC-nätet, samt använda dessa på de 

punkter inom centrumhalvön där mest folk rör sig och således är de mest 
olycksdrabbade. Det är då viktigt att dessa gator, i så stor utsträckning som möjligt, 

åtgärdas med denna teknik så att människor får upp ögonen för dessa gator och i första 
hand använder dessa stråk att förflytta sig på. 

Genom att informera medborgarna om dessa stråk kan man styra folket till dessa stråk 
som man då vet håller bra kvalitet vintertid, detta kan bidra till att mindre folk väljer att 

”gena”, eller promenera längs de, ur vinterväghållningsvinkel, mindre prioriterade 
lokalgatorna för biltrafiken, där många idag troligtvis halkar på grund av bilarnas nötning 

och packning av ytan. 

Korsningspunkter och andra problemområden kan med fördel åtgärdas effektivt med 

dessa nya maskiner vilket i längden kommer att bidra med en minskning av olyckorna på 

dessa platser. Dessa maskiner bör initialt köpas in eller leasas i egen regi då få eller inga 
entreprenörer förmodligen skulle lämna anbud i en upphandling som ställer krav på att 

sådana tekniker används. 

På detta sätt gör man snabba effektiva åtgärder, samtidigt som man planerar långsiktigt 

och kompenserar de klimatförändringar som håller på att ske. 
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9.1 Förslag på fortsatta studier 
 
Under arbetets gång har ytterligare intressanta frågeställningar dykt upp som bör utredas 
vidare: 
 

§ Studera om markvärme inger en falsk trygghet. Många olyckor kan troligtvis lokaliseras 

till övergångsytan mellan den uppvärmda och ouppvärmda ytan på Storgatan. Faller fler 

eller mindre människor om det inte skulle finnas markvärme? 

 

§ Provköra ett antal sträckor med ny halkbekämpningsteknik och studera resultat av detta. 

 

§ Studera om syftet med gångresan spelar in på halkolyckorna. Halkar fler då de flanerar 

eller gör ärenden i centrum än då de motionerar? 

 

§ I studien framgick att antalet olyckor tenderar att minska på de sträckor där det lutar 

mycket i längdled. Studera om man faktiskt är mer uppmärksam på underlaget då det 

lutar mycket i längdled. 

 

§ Studera om mer detaljerade och tillförlitliga väderprognoser för fotgängare, som 

exempelvis Finland innehar, skulle kunna effektivisera insatserna och valet av 

vinterväghållningsåtgärd. 

 

§ Fortsätt utveckla halkbekämpningsmetoder anpassat för gång– och cykelvägar.
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307 797 kr

316 783 kr
344 879 kr

313 569 kr
339 111 kr

260 644 kr
229 390 kr

273 817 kr
235 538 kr

155 067 kr
278 155 kr

324 568 kr
281 659 kr

212 166 kr
283 738 kr

Antal bilar i trafik
1569

1390
1757

191
2998

2154
2125

262
118

483
501

409
352

347
1410

924
1277

1956
1558

327
1059

450
Utrikes födda

269
282

377
17

596
359

902
19

15
87

66
47

51
118

372
459

991
278

191
52

518
79

Dagbefolkning
2184

2580
569

40
12278

957
634

930
2703

225
40

173
167

66
719

1137
4611

448
3087

1989
335

797
M

edelålder(25-64)
1849

1861
2261

234
4092

2274
2903

281
151

622
534

505
424

558
1736

1385
2551

2295
1894

450
1610

618
Ålderspensionärer (65-)

710
729

724
55

2437
1153

771
93

24
149

199
143

146
206

902
340

311
858

371
94

633
340

Andel hyres/bostadsrätter
45%

94%
58%

1%
98%

46%
58%

1%
42%

60%
24%

4%
87%

100%
76%

74%
90%

65%
8%

57%
87%

85%
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Mätning av lutning på  
gångyta samt  
korrelationsdata 
 

M
ätning	  av	  lutning	  på	  gångytan

Punkt	  ID
Gatusträckning

Kom
m
entar

Lutning	  längdled	  (%
)

Lutning	  tvärled	  (%
)

Lutning	  tvärled,	  rådata	  (%
)

Antal	  olyckor	  (st.)
Kom

m
unal	  väghållare?

1
M
alm

uddsviadukten
M
ax:	  4,5	  M

edel:	  2,2
M
ax:	  5,8	  M

edel:	  2,75	  
3,5;	  1,2;	  2,0;	  1,2;	  3,7;	  5,8;	  4,0;	  3,9;	  3,1;	  1,4

2
Ja

2
Lulsundsgatan	  -‐	  GC-‐väg	  ner	  m

ot	  skurholm
sfjärden

M
ax:	  3,9	  M

edel:	  2,4
M
ax;	  3,1	  M

edel:	  1,88	  
3,1;	  2,0;	  1,0;	  2,0;	  2,5;	  0,7;	  0,3;	  2,9;	  1,2;	  3,1

5
Ja

3
GC-‐väg	  längs	  Svartöleden	  m

ot	  skurholm
sfjärden

M
ax:	  2,3	  M

edel:	  0,5	  
M
ax:	  4,3	  M

edel:	  1,9
0,8;	  1,3;	  4,3;	  2,0;	  1,6;	  0,8;	  1,4;	  3,0;	  2,0;	  1,8

0
Ja

4
Korsningen	  Björkatastråket	  -‐Lulsundsvägen

M
ax:	  4,8	  	  (ner	  m

ot	  gångtunnel)	  M
edel:	  1,2

M
ax:	  2,9	  M

edel:	  1,23	  
0,7;	  2,9;	  1,4;	  1,0;	  0,2;	  0,6;	  0,5;	  0,6;	  2,5;	  1,9

0
Ja

5
Björkskatastråket	  m

ot	  Björkskatafjärden
M
ax:	  0,5	  M

edel:	  0,2	  
M
ax:	  3,8	  M

edel:	  1,95
1,0;	  2,5;	  1,0;	  1,8;	  1,5;	  0,7;	  3,5;	  1,7;	  2,0;	  3,8

0
Ja

6
GC-‐väg	  under	  svartöleden	  vid	  Landstingshuset/Gam

m
elstadsvägen

M
ax:	  5	  (ner	  m

ot	  gångtunnel)	  	  M
edel:	  3,3	  

M
ax:	  3,3	  M

edel:	  1,7
0,4;	  1,1;	  2,8;	  3,1;	  0,6;	  0,8;	  3,3;	  1,2;	  1,2;	  2,5

0
Ja

7
Bodenbanken	  (GC-‐väg	  längs	  Bodenvägen)

M
ax:	  0,2	  M

edel:	  0,1
M
ax:	  3,0	  M

edel:	  1,99
1,4;	  2,0;	  1,0;	  1,5;	  1,6;	  2,3;	  2,0;	  2,6;	  3,0;	  2,5

1
Ja

8
M
jölkuddsvägen	  (Väst	  om

	  M
jölkudden	  Centrum

)
M
ax:	  1,0	  M

edel:	  0,3
M
ax:11,0	  M

edel	  6,18
4,1;	  4,0;	  11,0;	  5,2;	  5,3;	  8,0;	  9,9;	  4,4;	  5,0;	  4,9

>10
Ja

9
GC-‐väg	  längs	  Haparandavägen

M
ax:	  3,5	  M

edel:	  2,0
M
ax:	  6,5	  M

edel	  2,09
0,4;	  0,9;	  0,5;	  0,4;	  1,3;	  0,4;	  6,5;	  0,7;	  5,8;	  4,0

0
Ja

10
GC-‐Bro	  över	  Porsövägen

M
ax:	  9,5	  M

edel:	  3,0
M
ax:	  5,3	  M

edel;	  1,84
0,5;	  3,0;	  0,5;	  2,0;	  1,3;	  1,1;	  1,8;	  5,3;	  2,6;	  0,3

5
Ja

11
Lävägen/Storm

vägen
M
ax:	  2,0	  M

edel:	  0,8
M
ax:	  4,0	  M

edel:	  2,19
1,2;	  2,1;	  3,7;	  1,0;	  2,0;	  2,0;	  2,1;	  0,9;	  4,0;	  2,9

>10
Ja

12
Stadsötorget

M
ax:	  3,3	  M

edel:	  1,0
M
ax:	  3,3	  M

edel:	  2,44
0,3;	  1,5;	  3,0;	  2,8;	  3,2;	  2,0;	  3,0;	  3,3;	  2,1;	  3,2

6
Delvis

13
Tunastigen

M
ax:	  1,0	  M

edel:	  0,5
M
ax:	  5,0	  M

edel:	  2,9
3,0;	  2,7;	  3,7;	  0,5;	  5,0;	  3,8;	  2,3;	  3,0;	  2,9;	  2,1

>10
N
ej

14
M
jölkudden	  Centrum

M
ax:	  2,0	  M

edel:	  0,7
M
ax:	  4,6	  M

edel:	  2,28
4,6;	  1,5;	  2,6;	  2,3;	  2,5;	  3,0;	  1,6;	  0,4;	  1,0;	  3,3

7
Delvis

15
GC-‐väg	  längs	  Blom

gatan
M
ax:	  3,5	  M

edel:	  2,2
M
ax:	  5,0	  M

edel:	  3,8
3,0;	  5,3;	  4,0;	  3,7;	  2,5;	  4,6;	  2,0;	  5,0;	  3,4;	  4,5

5
Ja

16
Burström

svägen
M
ax:	  2,0	  M

edel:	  0,3
M
ax:	  9,2	  M

edel:	  5,9
9,2;	  3,8;	  4,2;	  6,5;	  2,4;	  6,9;	  4,0;	  7,8;	  7,7;	  6,5

9
Ja

17.1
Ö
rnäset	  Centrum

M
ax:	  1,3	  M

edel:	  0,2	  
M
ax:	  4,4	  M

edel:	  3,08
3,0;	  4,4;	  2,9;	  2,1;	  2,5;	  2,6;	  3,5;	  3,8;	  3,9;	  2,1

>10
Delvis

17.2
Edeforsgatan

M
ax:	  0,5	  M

edel:	  0,2
M
ax:	  8,8	  M

edel:	  6,0
5,0;	  4,0;	  3,9;	  4,7;	  7,5;	  8,1;	  8,8;	  8,0;	  5,0;	  5,0

>10
Delvis

18
Lingonstigen	  (Ö

stra	  gatan)
M
ax:	  3,0	  M

edel:	  1,4	  
M
ax:	  3,0	  M

edel:	  2,0
1,5;	  2,6;	  1,2;	  2,5;	  2,1;	  3,0;	  1,0;	  2,8;	  1,3;	  2,0

9
N
ej

19.1
Hertsö	  Centrum

M
ax:	  3,8	  M

edel:	  0,8
M
ax:	  3,8	  M

edel:	  2,28
3,6;	  2,5;	  3,8;	  1,0;	  0,5;	  3,2;	  2,4;	  2,6;	  2,0;	  1,2

5
Delvis

19.2
Hertsötorget

M
ax:	  1,5	  M

edel:	  0,3
M
ax:	  2,6	  M

edel:	  1,67
1,1;	  0,4;	  2,6;	  2,0;	  2,5;	  1,5;	  1,6;	  1,8;	  1,2;	  2,0

6
Ja

20
Stengatan	  vid	  Bergsskolan

M
ax:	  3,0	  M

edel:	  2,2
M
ax:	  3,9	  M

edel:	  2,78
0,9;	  3,5;	  2,4;	  3,2;	  3,0;	  0,8;	  3,9;	  3,3;	  3,0;	  3,8

8
Ja

Längdled	  m
ax

Längdled	  m
edel

Tvärled	  m
ax

Tvärled	  m
edel

olyckor
Längdled	  m

ax
1

Längdled	  m
edel

0,816943618
1

Tvärled	  m
ax

-‐0,182232837
-‐0,209858643

1
Tvärled	  m

edel
-‐0,373704925

-‐0,336906674
0,897145136

1
olyckor

-‐0,298383317
-‐0,321186894

0,38080905
0,574896243

1
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Bilaga III  
 

Intervju med produktionsledare Patrik Ruumensaari, Luleå kommun 
Datum: 2014-09-16 
Plats :  Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun 
 
Kursiv text: Intervjuaren Andreas Östman (jag) 
Normal text: Intervjuobjektet Patrik Ruumensaari 

 
Intervjun börjar med att intervjuaren berättar hur intervjun kommer att gå till. Intervjuobjektet har på förhand fått ta 
del av de huvudfrågor som kommer att tas upp för en chans att förbereda sig. 
 
 
Finns det en halkbekämpningspolicy el ler l iknande för att  minska antalet 
fa l lolyckor pga. snö och is?  
 
Vi har ju delat upp kommunen i olika plogområden, och inom dessa plogområden så har vi 
huvudcykelstråk, och dom huvudcykelstråken är ju prioriterade först när vi kallar ut sandning för GC-
vägar. Sen har vi centrala stan som har tre traktorer som enbart kör GC-vägar och trottoarer, för en del av 
trottoarerna sköter vi själva. Där det är mycket övergångsställen och övergångar så har vi enkom en traktor 
som går så att det blir taget. För det är där det är största mängden folk som går och största risken för halka. 
 

Det finns egentligen inget utskrivet med andra ord? Det blir bara så? 
 
Vi har tagit det så att vi plogar, alltså högsta prio och sanda, vi gör inte någon skillnad på centrala stan eller 
Mjölkuddens centrum, utan det är prioriterat att ta huvudcykelstråken när vi kallar ut. Skulle vi ha en 
policy att ta centrum först och sen fortsätta ut skulle man ha en åtgärdstid kanske på 8 timmar innan det är 
sandat ute i Sunderbyn, och det funkar ju inte. Vi brukar ligga på 4-5 timmar. Och då vill man ju ha 
traktorer i de olika områden som startar samtidigt. 
 

Då finns det i alla fall kartor som visar vilka stråk som prioriteras i varje område. 
 
Ja, det är plogkartorna som varje chaufför utgår ifrån, Och det är speciella maskiner som är utvalda som 
passar in på respektive gata.  Det är vi som kallar ut när det behövs. 
 
 
Hur många försäkringsärenden från fa l lolyckor får ni inrapporterat?  
 
Vi ligger på ca 4 olyckor per år. Det är alltså de som blir inrapporterade. Och det mest drabbade området 
är centrala stan. Det är för att det är mest folk som vandrar där, det är även där det finns flest 
korsningspunkter och övergångsställen. Så det är ju där det blir svårast att hålla bra. Flera extra åtgärder 
behövs, punktinsatser med andra ord. Jag menar, en lång GC-väg som sandas och där kanske 10 personer 
passerar per dag håller, medan övergångsställen vid Storgatan och Kungsgatan måste man ju se över flera 
gånger per dag om det är besvärligt väder. Men det vet vi ju om, så där prioriterar vi ju åtgärder. Men det 
beror ju helt klart på antalet människor som rör sig. 
 

Fyra inrapporterade olyckor per år tyder väl på ett stort mörkertal, det var inte alls många. 
 

Precis, det är ju bara att gå till sig själv. Man halkar ju och ramlar och sen borstar man av sig. Det som 
kommer in egentligen är ju folk som har slagit sig ordentligt och kanske brutit något eller har förstört 
någon form av personlig egendom som till exempel ett par glasögon. Då gör vi ju en utredning 
försäkringsmässigt och kollar, jag vet inte hur ofta vi blir fälld, men ungefär 1 per år max. och det är ett 
basbelopp som ligger på ca 40 000 kr.  
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Vi blir fällda då vi har varit försumlig. Och vi har ju en ganska strikt policy då det gäller sandning, vi har ju 
körjournaler och GPS när vi är ute och kör. Ändå kan ju olyckor ske ändå på vissa kala fläckar. Men 
försäkringsbolagen kan ju då kolla i dessa journaler att vi har varit ute och försökt åtgärda halkan, och 
dömer därför oftast till vår fördel då vi inte har varit försumliga, vi har ju faktiskt försökt att göra det bra. 
Sen kan man ju faktiskt halka på sanden också, oturen kan ju alltid spelat in. Men vi har ju våra bevis i 
form av sandningsjournaler och GPS:er som visar var vi har varit.  
 

Men alla ärenden kommer alltid in? Försäkringsbolag driver alltid ärendet även om det är 
uppenbart att ni har sandat? 
 

Ja, det kommer alltid in till oss först, eller till vår försäkringssamordnare, därefter skickar vi ut en blankett 
till den skadade som får fylla i händelseförlopp, rita en karta var det skedde, och utifrån det med klockslag 
och alltihop kan vi jämföra med körjournalerna om vi har kört samma dag, samma dag, eller dagen efter. 
På det sättet kan vi säkerställa att vi faktiskt har försökt åtgärda problemet. 
 
Allt eftersom vi jobbar med det här lär vi oss på vilka ställen där det behövs lite extra noggrannhet, och 
detta meddelar jag de enskilda chaufförerna, till exempel på Kungsgatan. Då kör han ju där någon extra 
vända per dag för att se till att det fungerar. Men det är ju inget vi har nedskrivet, utan det är ju endast i 
huvudet på oss produktionsledare och maskinförarna det finns, erfarenhet med andra ord.  
 

Så med andra ord är det personer som slår sig riktigt illa som orkar driva processen att anmäla 
skadan, medan resten som är inblandad i en olycka kanske får ett blåmärke, svär för sig själv och åt 
kommunen och sen går vidare? 

 
Ja, eller man blir oftare sur på sig själv att man drattade i backen, för jag tycker att det finns ett eget ansvar, 
jag menar är det besvärligt väder ute så är jag ju försiktig var jag sätter fötterna, man kan ju inte utgå hela 
tiden att det är någon annans fel, man måste rannsaka sig själv först, vad gjorde jag? Vad hade jag för skor? 
Gick jag och sms:a? Gick jag å tittade på annat? I stan kan det särskilt vara så, det är trafiken, man ska ha 
uppmärksam där, butiker, skyltfönster, det är mycket som tar ens uppmärksamhet ifrån en, man hinner inte 
riktigt tänka var man sätter foten. 
 
Ser du några problem med att  fast ighetsägarna har ansvar att  snöröja och 
halkbekämpa trottoarer inti l l  deras fast igheter? 
 
Ja, det kommer in något samtal ibland att någon har ramlat, särskilt i centrala stan händer det att 
fastighetsägaren inte snöröjer och sandar sin trottoar, det är inte något jätteproblem, men det finns vissa 
ställen där det ibland missköts, det är ju trist. Då brukar man ju ta kontakt med dom fastighetsägarna, men 
en del skiter ändå i det fortsättningsvis, och en del visste inte ens om att det var deras ansvar att snöröja och 
halkbekämpa där, och då får vi göra allt för att bevisa det för dom, att det är deras ansvar alltså. 
 

Skulle ett alternativ vara att ge riktlinjer till fastighetsägare vad gäller åtgärdstid? 
 
Nja, det är ju svårt. Vi har ju en egen jour för det där som bedömer när vi behöver halkbekämpa. Det är 
tillräckligt svårt för oss. Vi har försökt skriva i funktionsupphandlingar när man ska halkbekämpa, men hur 
funktionsmäter man på en trottoar där gatan i sig kanske inte är halkig medan väderomständigheterna gör 
att kanske värme från fastigheterna eller kanske ett utblås från en butik ut på en gata gör att det blir en 
isfläck, det är jättesvårt att skriva något hur man ska göra. Det är den enskilda fastighetsägaren som måste 
göra en okulär besiktning flera gånger per dag intill sin fastighet, och halkbekämpa så fort halka har 
uppstått. 
 
 
Informeras fast ighetsägaren om deras ansvar idag? 
 
Jag är osäker om vi har gått ut med någon sådan information, men det är ingenting som ligger på agendan 
att vi skulle skicka ut något som säger ”Glöm inte bort att du som fastighetsägare har ansvar att snöröja och 
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halkbekämpa utanför din fastighet”. Vi har dock haft en informationskampanj för något år sedan, men jag 
minns inte om det stod någonting om fastighetsägarnas ansvar där.  
 

Hur följs ansvaret upp, det vill säga att dom faktiskt sköter sig? 
 

Det är egentligen när folk ringer in och klagar, om vi inte råkar passerar en fastighet som det 
uppenbarligen missköts runt. Men i regel är grannar väldigt snabba med att ringa in problem med att 
grannarna inte har gjort sitt. Vi brukar inte hinna ut innan grannarna har meddelat. Speciellt sker det vid 
sådana fastigheter där ägarna har gett sig fan på att jag inte ska göra det för att han tycker att det är 
kommunens ansvar, och det fortgår ju då ingenting händer.  
 
Jag måste säga att vid sådana tillfällen är vi relativt tama då vi egentligen inte gör någonting åt det. Det 
känns inte som att det i första läget är dags att polisanmäla dom. Vi brukar istället skicka brev till dom det 
gäller, och händer det ingenting där kan man ju gå vidare. Men vi har inte haft något fall där vi har 
polisanmält fastighetsägarna ännu. Det är ju ordningslagen som gäller och vi som väghållare är ju 
tillsynsmyndighet och kan därmed upptäcka felen, så vi skulle ju kunna informera och ta dit polisen och 
därmed tvinga fastighetsägaren att göra det, eller ge dom böter enligt lagen. Men det steget har vi inte gått 
vidare med då det inte har varit jättestora problem. Men vi får se, det kan bli i framtiden. 
 

Skulle ett alternativ kunna vara att kommunen inte avsäger sig ansvaret och därmed även ansvarar 
för dessa, alternativt ge ut riktlinjer som fastighetsägarna bör följa? 

 
Ja det skulle absolut vara möjligt, men vi har upplevt att nästan ingen vill att vi tar tillbaka ansvaret igen då 
många redan har maskiner som röjer på deras gårdar idag. Sen är det ju en politisk och en ekonomisk fråga, 
kollar man bara på centrumhalvön skulle det kosta ungefär 500 000 – 600 000  kr extra varje vinter om 
man löst räknar på de sträckor det rör sig om och antalet plogtillfällen vi har i centrum en normalvinter. 
 
Sen blir det en organisatorisk fråga då vi med måste göra om ruttplaneringen, det är i och för sig inte 
någon jättestor sak att göra om, om man enbart gör det på centrumhalvön. Men vi brottas ju idag med en 
budget, så med dagens budget blir det svårt. Antingen så betalar ju fastighetsägarna oss för att vi sköter 
trottoarerna, eller så finansierar vi det med skattepengar som alla annan snöröjning idag görs. På samma 
gång skulle man få tyst på alla frågor som ”varför har ni inte plogat där?”. Så om man skulle genomföra det 
skulle den bästa effekten vara att göra det i stan, om politiken och fastighetsägarna själva vill. 
 
Informeras medborgare om risker med halka på något sätt  idag? 
 
Vi körde en informationskampanj för några vintrar sedan, men jag minns inte exakt vad som var i den. 
Men jag tror det mest informerade om snöröjningen och hur den fungerar. Vi brukar säga till på hemsidan 
och sociala medier att vara försiktiga när det har varit riktigt besvärligt väder ute. Jag har även varit med på 
radion någon gång och meddelat befolkningen även där vid riktigt besvärliga förhållanden. Folk borde få 
upp ögonen då. Folk ser ju även problemen ute, ingen kunde ju blunda för den besvärliga vintern vi hade 
ifjol till exempel. 
 

Skulle gratis broddar vara ett alternativ för att stävja olyckorna? 
 

Ja, jag tror att särskilt på äldreboenden skulle det vara effektivt att dela ut gratis. För ser man på de 
halkolyckor som har kommit in så är de ju oftast äldre som har råkat ut för dessa.  Det har vi inte gjort 
ännu. Men det vore en intressant idé att titta på! Alltså vad det skulle kosta att köpa in halkskydd till alla 
äldreboenden, eller rentutav till alla ålderspensionärer.  
 
För jag menar, man kan ju alltid jämföra skadekostnaderna som drabbar samhället med vad det kostar att 
köpa in och dela ut broddar för 200kr till de intresserade pensionärerna gratis. Tyvärr sker ju olyckor ändå, 
och särskilt i andra åldrar, men på det här sättet kan man ju stävja de allvarligaste olyckorna. 
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Hur ser plogområdena respektive halkbekämpnings-/sandningsområdena ut 
idag? 
 
Vi har ju delat upp kommunen i tio stycken plogområden som hela kommunen täcks in av. Sen har vi ett 
antal områden med enskilda vägar ute i byarna som går på funktion. Alla plogområden innehåller både 
prioriterade vägar, GC- vägar, bostadsgator och så vidare. Och utifrån dessa kartor har entreprenörer fått 
räkna på sina anbud, eller alla har ju självklart fått räkna på en helhet. I område två har vi till exempel två 
entreprenörer som delar på kakan. Detta innebär att i detta område har vi en maskin som enbart åtgärdar 
GC-vägar, detta innebär att vi har en åtgärdstid på ca 3 timmar för sandning av GC-vägarna. Vi har ett 
krav på att det ska vara klart på 4-5 timmar.  
 

Så det innebär att ni till exempel enbart kan kalla ut till halkbekämpning av GC-vägar? 
 

Exakt, vi har ett system som heter ”Rapidreach” i datorn som innehåller förbeställda rubriker, till exempel 
om det ska plogas bilvägar, bostadsgator, sandas osv. Dessa har vi lagt in i förväg för att vi snabbt ska kunna 
kalla ut åtgärderna så att vi inte sitter där och funderar vid till exempel en blixthalka. Då vill man inte sitta 
och planera var och hur GC-vägar ska sandas. I varje plogområde finns ju prioriterade GC-vägar som 
sandas först. 
 
Idag jobbar vi dessutom med entreprenörerna med utökad samverkan, detta gör det lättare för oss att rikta 
insatserna dit det verkligen behövs. Till exempel kan två angränsande plogområden ha olika mycket GC-
vägar som olika entreprenörer ska drifta, ja då kan vi enkelt skicka över en maskin till det område som har 
fler GC-vägar när det första är klart så att den kan hjälpa till där. Vi kan till exempel också skicka ut en 
maskin som enbart tar GC-vägar och vissa stråk som av någon anledning har blivit halkiga, exempelvis 
bron över universitetet, punktinsatser som vi kallar det. 
 
Varje chaufför har pärmen i sin traktor som visar vilka stråk som ingår i varje plogområde, på detta sätt kan 
även nya chaufförer enkelt veta var han ska åtgärda. 
 

Hur ser oftast en ”vanlig” utkallning ut? 
 
Vi har ju differentierat det så att vi kan dela upp GC-vägar och vanliga vägar. Vi kör nästan alltid först 
GC-vägar. En normalvinter brukar vi plocka ut GC-vägar och de prioriterade bilvägarna i varje område 
som åtgärdas först. Ett politiskt beslut säger också att bostadsgatorna prioriteras lägst. Vissa prioriterade 
gator hyvelplogas med bett och på vissa mindre prioriterade gator körs endast traktorer. Men nu vid en 
utökad samverkan kan vi tillsammans även styra dessa bättre till var det egentligen behövs hyveplogas. Vi 
utnyttjar maskinerna effektivare. 
 

Så när en hel plogsväng behövs kan ni köra GC-vägar parallellt med övriga åtgärder? 
 
Ja, då vissa maskiner är enkom för GC-vägar sker detta parallellt med den övriga snöröjningen. Då 
fungerar det så att de prioriterade gatorna och GC-vägarna startas först i varje område. Först när dessa är 
klara tar man bostadsgatorna som har en åtgärdstid på 10 timmar. Då kan GC-traktorer ibland hjälpa till 
med bostadsgator. Detta innebär att de prioriterade gatorna har en åtgärdstid på 5h, och därefter ytterligare 
5h på bostadsgatorna. Alltså, efter 10-12 h är vi klar med en hel plogsväng.  
 

Följer halkbekämpningen samma princip? 
 
Ja, exakt samma gäller halkbekämpning. När han som har jouren bedömer att vädret gör så att en hal yta 
kan uppstå går jouren in i datorn och beställer en GC-sandning, och då startar det en kille i varje 
plogområde samtidigt och tar de prioriterade GC-vägarna först. 
 

Gör ni någon skillnad på områden? 
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Vi kollar ju lite extra inne i stan. Dessutom vet ju vi produktionsledarna av erfarenhet var det brukar vara 
mycket trafik och stort folkflöde inom varje ansvarsområde. Så i huvudet på den produktionsledaren finns 
ju sånt, det meddelar han ju till maskinförarna så att även de vet var de ska hålla extra utkik. Ibland ringer 
vi ut maskinförarna en extra gång för till exempel busshållplatser, ramper och sånt. Det är ju ingenting som 
finns nedskrivet på ett papper, utan det är varje enskild produktionsledare som har det i huvudet.  
 
Sen kan ju olika entreprenörer som verkar i området i andra uppdrag ringa in till oss och säga till var de har 
sett problem, som exempel utanför en förskola där en trasig ledning har läckt ut vatten på gångvägen.  
 
Med en utökad samverkan med entreprenörerna för vi ju även en dialog med deras arbetsledning, på så vis 
utför vi punktinsatser där någon av oss har upptäckt ett problem. Fler ögon ser ju mer. Men den absolut 
största delen ögon har ju medborgarna som ringer in punktproblem. Vi sköter ju många mil vägar, så det 
kan ju hända att det missas ibland. Vid sådana tillfällen skickar vi ju ut en person som åtgärdar problemen. 
Medborgarna står alltså för många av våra punktinsatser, det är de som uppmärksammar oss på var de finns. 
 
 
Vilka metoder används för att  föl ja upp och utvärdera kommunens och 
entreprenörernas insatser idag? 
 
Det är väldigt sällan det uppstår problem idag, men om det skulle uppstå problem med att entreprenörer 
inte sköter sig, som vi faktiskt hade ifjol då en fick sluta, då tog vi in en annan entreprenör som löser 
problemen. Det händer ibland att vi får skicka hem någon som inte är lämpad att åtgärda problemet. Men 
de flesta problem går ju att prata om och tillrättavisa. Vi har en stor del föryngring av maskinförarna, så 
man måste ju ge dom tid att lära sig. Alla är ju inte ess på en gång. Däremot behöver man ju inte sätta dom 
som är helt grön på det som är det svåraste momentet. Vi kan ju inte kicka dom för minsta förseelse.  
 
I Luleå är det ju så att när allt är klart, alla beställare har fått sina entreprenörer, då är alla upptagna. Sparkar 
vi dem för småförseelser så står vi där utan entreprenör. Så vid varje ny upphandling uppstår ju en liten 
inkörningsperiod för att nya förare ska lära sig, sånt måste man ju acceptera. Vissa mindre kvalitetsmissar 
kan ju ändå uppstå, då brukar vi fota och föra en dialog med entreprenören där vi säger att vi inte 
accepterar sånt. Idag har vi dock inga större kvalitetsbommar. 
 

Så ni åker ut själv och kollar att det ser okej ut? 
 

Ja, vi kör varje dag. Efter en plogning kör vi alltid ut och kollar. Vi vet ju vilka ställen som problem inte 
får uppstå på och vilka ställen som är särskilt problematiska. Sånt noterar vi och sen beroende på vilken typ 
av fel det är får dom göra om det, i många fall får dom även betalt för det då vi är försiktig med viten och 
att tvinga dom att åtgärda utan betalning. Det fungerar bra för oss, vi upplever att de får ett bra förtroende 
för oss. Sen är det ju också svårt att veta vad som är ett fel och inte. Man kan som inte jämföra fel i en 
byggentreprenad med fel i snöröjning. 
 
Hur stor är budgeten för vinterunderhål l?  
 
Vi har precis fått upp budgeten, ca 35 miljoner har vi fått. Det innefattar ju hela snöbudgeten inte enbart 
halkbekämpning. Vi har en prognos nu på ca 41 miljoner. Vi har alltså gjort ett minusresultat i år om det 
blir en normal höst. Det blir oftast minus på den posten, det är ett fåtal år det har gått jämt upp. Och det 
beror ju helt på hur många åtgärdstillfällen per vinter som inträffar eftersom vi i centrala stan har 
upphandlat på ren timtid.  
 
De övriga upphandlades med fasta ”paketpris” per åtgärd, en GC-sandning har till exempel ett visst pris 
per gång. Ute i småbyarna har entreprenörerna fått lämna ett fast pris per säsong, då sköter de även 
utkallning, åtgärder och arbetsledning själva, det sköts alltså på funktion.  
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Vi har även nu gjort om de övriga områdena till utökad samverkan där de har en á – prislista på åtgärder 
och körda timmar. Medan deras arbetsledning och jour har ett fast pris. På det viset kan antalet timmar 
hållas nere och resurserna planeras effektivare.  
 

Har det fungerat bra ute i byarna där det sköts på funktion? 
 

Både och, vissa områden har varit för stora jämfört med entreprenörernas resurser, men det har vi försökt 
fixa till nu. Till exempel kan närmsta grusupplag varit lokaliserat långt ifrån området. Lösningen kan ha 
varit att man hyr in lokala förmågor med sandspridare som hjälper till, eller att man kör ut en mängd sand i 
förväg. 
 

Är det skrivit något tidskrav på halkbekämpning i kontrakten? 
 

Nej, det är endast skrivet att vägen ska halkbekämpas, alltså sandas. Vi har inte skrivet någon åtgärdstid. 
Men i och med att vi har byggmöten med varje entreprenör får vi ju reda på vilka resurser de har, vilken 
lastbil de har och vilken tid de hinner göra det på. Då bedömer ju vi om det är rimligt. De redogör ju 
vilken ”startelva” de har för att lösa funktionen om man ska dra referenser till sportens värld.  
 
Vi kan ju egentligen bara råda dem att skaffa fler maskiner för att de inte kommer hinna utföra 
halkbekämpning inom rimlig tid, men det är ju egentligen entreprenörens uppgift att lösa. 
 
 
Hur vet ni när ni ska börja halkbekämpa? 
 
Ut och kör och ut och gå och känna efter! För bilar behövs det nu… för GC-vägar behövs det nu… och 
så vidare. Vi gör något försök med universitetet nu med någon form av friktionsmätare som ska försöka 
bedöma underlaget. Men det absolut säkraste hittills är att okulärbesikta underlaget. Ut och gå och känn av 
hur det verkar vara. Det går som inte att med något sorts program försöka finna problem. Det går ju såklart 
att hitta problemområden. Men till största del är det den fysiska närvaron som är avgörande. 
 

Använder ni er utav prognoser eller liknande? 
 

Ja, vi har ju ett avtal med SMHI, så vi köper ju deras vädertjänst, plus att vi nyttjar dom här gratissajterna 
som finns. Och det är ju bra hjälpmedel, det är dom.  
 
Sen har man ju problematiken år till år med sämre och sämre prognoser med sämre träffsäkerhet av olika 
anledningar vilket jag inte vet varför, vilket gör att vi inte kan förlita oss blint på dessa. Jag kan till exempel 
inte titta exempelvis på klart.se och tänka ”gud vad skönt, det här är ju lugnt, nu kan jag sova hela natten.” 
Utan jag måste vara vaken, eller i alla fall kliva upp och gå ut och titta hur det ser ut, om det har hänt 
någonting med vädret.  
 
Sen händer det ju saker på natten, särskilt på morgonkvisten då solen kommer upp. Då kan det bli ett 
väderomslag. Det går som inte att läsa av, det går som inte att skriva att klockan 07.00 ska det vara 
halkbekämpat och vara färdigt. För det är ju inte säkert att det är halkigt klockan 06:00, så det är ju ingen 
idé att jag skickar ut någon och halkbekämpar då, utan jag måste ju skicka ut dom när det blir halkigt. Jag 
kan inte skicka dom i förebyggande i och med att prognoserna inte är så tillförlitliga. 
 
Skulle dom ha varit jättetillförlitliga skulle jag kunna skicka ut dom lite i förväg, men i dagsläget skulle jag 
skicka ut dom 9 av 10 gånger i onödan och de skulle sanda där det inte behövs sandas. Och då får vi en 
överstandard som är överdriven. Det blir dyrt att sanda och ta upp sanden, så man måste sanda när det blir 
halkigt, det finns som inget annat alternativ. 
 

Så om jag förstått dig rätt går det inte att få det halkfritt tillexempel exakt 06:30 varje morgon? 
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Jo det går ju, det går ju att ha sådana riktlinjer. Men då får du ju det här jag sa innan med att 9 av 10 
gånger kommer man att sanda någonting som inte behövs sandas. Och det ser ju inte heller bra ut. 
 

Håller ni utkik efter något speciellt väderomslag? 
 

Jo, vi är ju extra vaksamma då temperaturen rör sig runt nollgraders-sträcket. Sen hjälper ju SMHI oss 
med rapporter också, till exempel om dom har gett oss en prognos inför natten som säger att det ska bli ett 
stabilt väderläge, och denna någon gång under natten skulle avvika. Då får vi ett SMS till oss av SMHI som 
säger att förutsättningarna har ändrats vilket till exempel gör att temperaturen kommer att sjunka till +2 
grader eller till och med bli underkylt regn, vid sådana tillfällen får vi SMS. SMHI vet vilka kriterier vi vill 
veta, så det är ju dom rapporterna vi får. 
 
Så det är ju den tjänsten och vår egen fysiska närvaro som egentligen avgör. När vi skickar ut maskinerna. 
 
Vilken halkbekämpningsmetod används idag? 
 
Vi kör ju med gruskross i en fraktion 2-4 som vi sandar idag med, och den använder vi i alla väder. 
Eftersom vi idag inte får använda oss av salt får vi inte blanda i salt i till exempel sand. Hade vi fått göra det 
skulle vi kunna använda detta på bilvägarna för att bekämpa svarthalkan, men på GC-vägar finns ju oftast 
inte det problemet, där är det ju oftast fasttrampad snö så att där funkar faktiskt 2-4 relativt bra.  
 
Hade vi fått använda salt hade vi kunnat få ut sanden lättare ur spridare då den förhindrar sanden att 
klumpa sig, dessutom bränner ju saltet fast sig lite i den hårda isytan så att man får fast gruset om det är lite 
ispackad snö på vägen. Har man en liten saltblandning i så kan man ju lättare få sanden att sitta fast bättre. 
 
 
Ser du något problem med dagens halkbekämpningsteknik? 
 
Ja, det lägger sig oftast på ytan och efter några bilar passerat har det mesta sprätt bort från en isig yta. På 
GC-vägar är det oftast inte på samma sätt, men på korsningspunkter finns problem där sanden snabbt 
försvinner och man måste komplettera ofta. 
 
Under den första halkperioden, alltså sen höst, kan vi ändå köra med sand som är effektivare att bekämpa 
med under denna tid då ingen snö har fallit. Detta kan vi ju göra eftersom temperaturen inte är speciellt 
låg, detta kör vi tills det inte går att få ut det ur spridaren längre. Vi kan också blanda sanden med gruset, 
för då hjälper gruset till att krossa sönder sanden i spridaren så att vi får ut det på gatorna. 
 
 
Vilka andra nya halkbekämpningstekniker som t.ex. varmsandning, sopsalt ,  m.m. 
känner du t i l l ,  och vad tycker du om dessa? 
 
Ja vi var ju ner till Umeå och besökte dom. Och det är ju klart, man skulle kunna ha en sådan. Men den är 
ju rätt känslig för temperaturer, den är ju bäst lämpad mellan säg -5 till -10 grader. Sen har man ju inget 
halkbekymmer längre. Man kan inte heller ha den när det är för varmt.  
 
Ska man då ha enheter som vi ser det utifrån oss, när vi ska handla upp, då vi ska ha ekonomi för det, då 
blir det ju dyrt om man inte har det i egen regi. Man skulle ju kunna ha en egen enhet i egen regi som 
Umeå har. Men tittar man då på hela cykelnätet, så har man en enhet som ska täcka upp hela nätet. Också 
kanske dom bara kan göra det några gånger per år medans dom andra gångerna ska dom stå parkerade.  
 
Eller kan man kanske nyttja dessa maskiner till annat? Allt slutar i pengar, så är det ju. Skulle vi få fria 
händer, en budget utan gräns skulle man ju kunna bygga till exempel ett varmt rum där man kan ha sanden 
för att förvara den varmt. Jag vet att Boden och Skellefteå har detta, men vi har inte den möjligheten idag. 
Vi har inget sådant ställe. 
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Men skulle man kunna ha ett sånt där vårt material hålls varmt skulle det kunna vara ett alternativ. Men 
allting kostar ju, uppvärmning osv. därför har det inte varit ett alternativ för oss. Men det är ju ingenting 
som hindrar det egentligen. Det är ju ett politiskt beslut som behöver tas.  
 
Jag menar, säger man politiskt att man ska bli bättre och effektivare med halkbekämpning och man säger 
att man ska bygga en sån sandhållningslokal för 3-4 miljoner. Då säger man bara tack, det tar vi gärna 
emot. 
 
Man måste ju dock ha alternativa åtgärder eller alternativ då vädret inte tillåter specialmaskinerna att köra 
eller bekämpa. Helst skulle man ju vilja kombinera en enhet till flera olika tekniker, och det är ju inte 
omöjligt. 
 
Men då kommer ju frågan vem som ska äga den? Vi eller entreprenörerna. Ska man ha sådana maskiner är 
det vi som ska äga dom. Det blir jättedyrt att handla upp sådant på stan. Då är det bättre att vi köper in 
dom själva och låter vårt egna folk köra dom tycker jag. Men resten av redskapen som hyvlar osv. kan man 
ju köpa in av andra entreprenörer medan vår egen entreprenör får ta hand om våra egna specialmaskiner. 
 
Nästa bit är ju att om man ska få en stor vinst av det hela, alltså att man bestämmer sig att dom här stråken 
ska vi bara sanda med sand, då får man ju inte hålla på och blanda. För man kan ju då få en vinst med att 
man slipper sandupptaget, man kanske kan gå ut med en vals och valsa ut sanden. För har man bara sand 
kan man valsa ut på grönytan, för sanden blir egentligen bara en förstärkning där. Medan 2-4 och 4-8 
krossmaterialet lägger sig som en matta i gräset, och det blir svårt att klippa.  
 
Så visst finns det en vinning i det. Men då måste man öronmärka vissa stråk var denna maskin ska köra, 
och man måste dessutom säga att oavsett om maskinen kör varmsand eller vanlig sand så får du bara 
använda sand här.  
 
Men då kommer vi till sånna vintrar som vi har haft i år då det bara var rent slask och is. Då funkar inte 
sanden överhuvudtaget, för då hamnar den någonstans mitt i den där smeten och ger ingen effekt alls. Då 
är ju 2-4 och 4-8 helt perfekt, och särskilt 4-8, för jag menar då har du ett grusmaterial som är 8mm i 
största sten, jag menar även om det är lite slaskigt så finns det på den isiga botten ett material som ligger 
kvar i slasken, medan sanden bara kommer att flyta omkring. 
 
Vad anser du om sopsalt då? 
 
Ja. en sådan vore perfekt att använda på höst och vår, en sådan har jag dock inte sett men det låter väldigt 
intressant, det ska jag absolut kolla mer på. Särskilt i centrala stan skulle en sådan fungera bra där man inte 
har allt för långa stråk som till exempel ut till mjölkudden, då kanske den inte är optimal, jag skulle tänka 
mig att den är mer optimal att användas på kortare sträckor som i stan där mycket folk går. 
 
Samma problem uppstår ju där med att den fungerar effektivast vid vissa temperaturer. Den vore ju dock 
perfekt att använda då det är besvärligt med slask och sånt då man enkelt verkar kunna få en ren yta. Man 
får ju dock se upp med att temperaturen inte sjunker precis då man har spridit den där saltlösningen, det 
kan ju bli halkbana bakom den. 
 
Vad är din instä l lning t i l l  att  använda olika halkbekämpningsmetoder vid olika 
temperaturer/väderfenomen/tider på året? Och på olika sträckor? 
 
Ja, man skulle ju kunna dammsuga vad som finns i Sverige vad som finns i Europa och egentligen världen 
och se vad det finns för olika halkbekämpning, och sen går man och säger att vi ska gå i bräschen, vi ska 
vara absolut topp bäst, men det kommer att kosta 10 miljoner extra att ha dom här GC-vägarna perfekta.  
 
Men då kanske vi har enheter parkerade som står och väntar på att utföra åtgärderna vid respektive väder. 
Men som det ser ut idag med en budget på minus nästan varje år så finns det ju inte rimlighet att göra så.  
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Det ska ju isåfall att politiken skjuter till, alltså är luleåborna beredda på att öka med 10 miljoner till för att 
vi absolut ska ha helt släta GC-vägar? Då kan man ju börja titta. Men fram till dess så är det ju ingen idé 
att börja tro på för mycket, för vi kommer ändå inte klara av att göra det med de pengar vi har att röra oss 
med idag. Men nog går det att göra bättre, men det är ju en kostnadsfråga då man säkerligen behöver 
specialmaskiner.  
 
Sen är ju nästa fråga, det är ju egentligen ingenstans idag där det inte är framkomligt. Så det är ju frågan om 
bekvämlighet. Var vill vi lägga ribban? Kan vi ha det lite besvärligt när det snöar, och efter några timmar 
går det hyffsat bra att komma fram. Eller ska vi hela tiden ha det top-notch, bästa kvaliteten på allting. Det 
är ju en kostnadsfråga. 
 
 
Tror du att  ol ika incitament att  halkbekämpa skulle kunna minska 
halkolyckorna? 
 
Man skulle egentligen göra en vettig utredning där man kan titta på vad till exempel landstinget kan gå in 
med. Om man nu bestämmer något incitament för kommunerna att få ner halkolyckorna i någon form, 
krävs det kanske att vi får mer pengar av till exempel landstinget för att kunna göra bättre åtgärder på GC-
vägarna. Då kanske det blir ett nollsummespel eller plusspel i slutändan. För då står vi med sådana maskiner 
till slut som sköter allt bra, tack vare att landstinget har skjutit in pengar till oss. Totalt sett kanske detta 
kostar samhället mindre, så varför inte? 
 
Sen en annan sak, om det kommer in en person till sjukhuset som har halkat. Var har den personen halkat? 
I den här medvetenheten är det ju egentligen jättelätt för mig att säga: jag halkade ju på gatan, medans jag 
egentligen har halkat på min egna garageinfart. Jag kanske har halkat på en ramp på ett äldreboende.  
 
Vi gjorde en uträkning på hur stora ytor som är kommunala, och det är en jätteliten del som faktiskt är det. 
Jag menar en som är medveten om att fastighetsägaren ska stå ansvarig för skadan så ringer jag ju inte in 
och anmäler sig själv, man ringer ju och säger att man har halkat på gatan.  
 
Nu sitter jag ju inte och säger att gemene man, alltså lulebon är oärlig och ljuger om sådana saker, men det 
är klart, ska man få ersättning är det ju lättare att säga att det var någon annans fel. Man får ju dock alltid 
vård i dagens Sverige, men det är ju lätt att slänga med att man halkade på gatan, då kanske det tickar in 
lite extra pengar förutom från den egna försäkringen.  
 
Och det jag skulle komma till med om nu landstinget nu har de här 100 miljonerna eller vad det är i 
skadekostnader så är det ju inte vi i kommunala sektorn eller trafikverket alltså vi väghållare som egentligen 
är skyldig till alla dessa olyckor, vi kanske i verkligheten endast är skyldiga till 30-40% av dom. 
 
Men skulle man på något sätt räkna in ett incitament för att få kommunerna att göra det bättre och få ta del 
av mer pengar om man lyckas, så skulle man ju kunna visa något år på att nu har vi istället för 100 miljoner 
i kostnad så har vi gått ner till 80 miljoner, ja men då har ju kommunerna lyckats, då kanske man får ett 
tillskott i budgeten för att klara av att hålla den där standarden, det skulle vara välkommet. 
 

Skulle ett utökat samverkan med antal halkolyckor fungera som incitament? 
 

Ja, i en perfekt värld skulle man absolut kunna skriva ett sådant, men vi vet ju hur det funkar, vad är en 
normal vinter? Vad är inte en normal vinter? Jag menar, det kan bli sånna extrema väderomslag, säg att det 
är 10 som har halkat på sin egen infart men man säger att det är på gatorna, och ändå har vi gjort det vi har 
kunnat på gatorna, så det är jättesvårt det där.  
 
Vi försöker få ner felanmälningarna, jobbar med att få ner timantalen, men vi måste ut och sanda ner det 
behövs, ploga när det behövs. Folk kommer ändå att halka, köra fast, ja det kommer alltid att hända saker 
under tiden vi plogar. Det betyder att felanmälningarna inte kommer sjunka så mycket.  
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Men visst, kan vi mäta det här med halkolyckor, skador osv. och få ett vettigt snitt vad som är normalt. 
Men det är ju svårt då vi har haft vissa vintrar med många olyckor och andra med färre. Vad är alltså 
normalt? Det är det som är svårigheten., Skulle man kunna säga att 100 är normalt, då är det ju enkelt. Då 
kan man skriva in sådana saker som att klarar ni 90 halkolyckor så har ni 10 % i bonus.  
 
Men då har vi å andra sidan nästa femma, för då kommer ju entreprenörerna göra så mycket som möjligt 
för att få ut den där pengen, och då har finns det samtidigt någon som sitter och håller emot och som säger 
att vi inte får köra för mycket för vi ska inte spräcka vår budget. Så att vågspelet att ha en bra standard och 
att inte köra någongting tror jag kommer bli jättesvårt. Entreprenörerna vill ju tjäna pengar, så är det ju. 
 
Har du förs lag på andra åtgärder som är viktiga för att  minska antalet fa l lolyckor 
på snö och is?  
 
Ja, alltså ett större ansvar hos medborgarna vad som gäller för dom själva, att ta reda på aktuellt väglag. Men 
det är ju också svårt, medelåldern ökar, och det är ju inte frågan att pensionärerna idag sitter hemma, utan 
de ska ut och röra på sig. Och vi vet ju att äldre har det lite svårare att ta sig fram, och även om de har 
broddar, rullator med broms och så vidare, så kan ju olyckan ändå vara framme.  
 
Men absolut en större medvetenhet hos medborgarna vad de har på sig när det är farligt väder för halka 
ute. Men det vore även jätteintressant att kolla vad det skulle kosta att utrusta de äldre med broddar. Man 
kan exempelvis kolla hur många äldreboenden vi har, vad det kostar att det kostar att utrusta varenda 
person på äldreboende med ett par broddar. 
 
En del behöver ju inte broddar, en del kanske har en sån nedsatt förmåga att de inte ens kan ta sig utanför 
dörren på egen hand, så egentligen är det kanske 60-70 % som fortfarande är i sådan fysisk form att de 
kommer ut på egen hand och som då skulle vara i behov av ett par broddar. 
 
Vad skulle det kosta kommunen att tillhandahålla, inte varje år, man måste ju uppdatera, så den största 
kostnaden kommer ju bli från början, medan man därefter köper in så många som behövs för att täcka upp 
antalet nya äldre. Då borde man kunna förminska de största kostnadsposterna som de äldre står för. 
 
Man skulle ju alternativt kolla vad det kostar att utrusta alla över 65 år. Man måste dock vara försiktig så 
man inte kränker dom tror jag. Tänk att få ett brev på posten som det står i ”Hej gamling, nu tänker vi 
utrusta dig med broddar.” Det kan ju låta kränkande. Men däremot kan man ju informera att man har rätt 
att få ut ett par gratis broddar, PRO skulle kunna göra det. Till exempel skulle man kunna skriva att på 
lördag kommer vi att dela ut broddar för de som är intresserade. En sådan kostnad vore intressant att veta. 
 
 
Andra ås ikter? 
 
Inte vad jag kan komma på nu. Är det något så kan du höra av dig. 
 
Tack för samtalet!  
 
Tack själv.  
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Bilaga IV 
 

Intervju med fastighetsförvaltare Krister Wikström, DIÖS. 
Datum: 2014-10-10 
Plats: DIÖS kontor 
 
Kursiv text: Intervjuaren Andreas Östman (jag) 
Normal text: Intervjuobjektet Krister Wikström 

 
Intervjun börjar med att intervjuaren berättar hur intervjun kommer att gå till. Intervjuobjektet har på 
förhand fått ta del av de huvudfrågor som kommer att tas upp för en chans att förbereda sig. 
 
 
Hur många fast igheter i  Luleå äger ni?  
 
Det är 19 fastigheter fast 26 hus. Vi har någon fastighet där vi har flera hus, till exempel Aurorum ute vid 
Porsön. Annars har vi mest fastigheter i centrala stan. 
 
Känner ni t i l l  att  ni har ansvar att  snöröja och halkbekämpa gångytor inti l l  era 
fast igheter? 

 
Jajamän, det känner jag till. Det är då genom mitt föregående jobb när jag jobbade åt Lulebo, det 
kommunala bostadsbolaget. Genom det jobbet fick jag reda på det. 
 
 
Hur upplever ni samarbetet med kommunen som vinterväghål lare och ni som 
fast ighetsägare? 
 
Nu har jag bara hunnit vara här någon månad, så jag har pratat runt med grabbarna här som har varit här 
längre. Men det är blandat. På en del ställen är det jättebra och på en del ställen är det mindre bra. I 
slutändan tror jag att det är lite beroende på vem som utför själva arbetet. Det är bland annat 
kommunikation och engagemang. Men främst kommunikation, att kunna prata med varandra. Jag tror att 
det är mycket där det brister.  
 
Får ni som fast ighetsägare någon form av information, utbi ldning etc. av 
kommunen gäl lande vinterväghål lning? 
 
Nä, ingenting som jag känner till, det är vi själv som tar reda på vad som gäller. Vi måste forska själv vad vi 
ska göra. 
 
Tar ni som fast ighetsägare någon kontakt med kommunen gäl lande 
vinterväghål lning? 
 
Det är ju mer dom praktiska bitarna, och det brukar alltid vara på plats. Det är i sånna fall fastighetsskötare 
som pratar med någon annan fastighetsskötare om dom har några tips och idéer, så det är den nivån den 
ligger på. 
 
Har ni en uppfattning om hur mycket utgifter som går t i l l  dri f t  och underhål l  av 
trottoarer inti l l  era fast igheter under vintert id? 
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Lite varierande beroende på väderlek givetvis, vi har ju våra fasta priser på våra entreprenader och 
dom har vi ju koll på. Sen är det ju lite beroende på hur det urartar sig med halkbekämpningen 
och sånt. Så det är lite flytande. Men ungefärligt har man ju koll i alla fall.  
 
Vem utför snöröjning och halkbekämpningen inti l l  era fast igheter? 
 
Vi både lejer entreprenörer samt sköter i egen regi beroende på vilken fastighet det gäller. Det är 
lite blandat. Det är främst de större fastigheterna vi har lejt till. Men även i områden som ligger 
lite i utkanten lejer vi in entreprenörer på vissa områden. 
 
Vi har en entreprenör som tar alla områden. Så har vi gjort tidigare iallfall, jag vet inte hur jag ska 
sköta den frågan framöver dock. Men det är smidigt då man har en kontakt in. 
 
  
Samverkar ni med andra fast ighetsägare vad gäl ler vinterdri f t?  
 

Erbjuds ni tjänsterna av entreprenörer? 
 
Jag tror inte det, jag har inte hört något sådant eftersom jag började här för någon månad sen. 
Men det är ingenting jag har hört något om tidigare heller. Det har alltid varit att vi beställer 
entreprenörer, dom har aldrig kontaktat oss, dom får ju jobb ändå, så dom kanske inte har 
behovet att ligga på oss. Det är ju vi som ska jaga dom bästa priserna. 
 
Har ni några r ikt l injer om snöröjning och halkbekämpning på trottoarer inti l l  
era fast igheter? 
 
Ja det brukar stå sådant i avtalen med snödjup, blötsnö, torrsnö och så vidare. Man kan också 
skriva in vissa tider det ska vara klart. Och vissa fastigheter som man ska ha tillträde till, 
parkeringar också vidare. Dessa detaljer är lite styrt områdesvis hur man har dom här detaljerna 
beroende på vad det är för verksamhet givetvis.  Det är vädret som styr oftast. Då är det oftast 
entreprenörerna som ser till att göra det vid rätt tillfälle Sen får ju våra ha en kommunikation 
med dom om det är något speciellt. Men i grund och botten är det dom som planerar sånt.  
 
 Har ni några speciella riktlinjer för halkbekämpning? 
 
Jag vet inte exakt vad som är skrivet om halkbekämpning, men jag tror att det står att det ska 
halkbekämpas direkt när det finns risk för halka. Våra fastighetsskötare hjälper ju också till att 
bedöma detta för respektive fastighet. Vi använder främst mekanisk, men en del tösalt utanför 
galleriorna, 
 

Är det olika krav vid bostäder? Kontor? 
 

Nja, generellt ska det ju alltid vara bra, men det är ju beroende på ytorna. Parkeringar trottoarer 
osv. Vissa ytor som dessa har ju prio. Sen är det beroende på vilken verksamhet som finns i 
husen. Det skiljer sig lite det där. Till exempel vid Smedjans ingång måste man konstant ha koll. 
 

Hur följs kraven upp? 
 

Våra fastighetsskötare kollar upp sånt. Avtalen styr ju när saker ska utföras. Så våra 
fastighetsskötare ska ju inte behöva ringa dom. Men vissa specialsaker kan han ju behöva ringa 
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om. Men vid normal drift ska det fungera. Också kollar ju våra fastighetsskötare då och då att det 
är utfört. 
 
Sker det halkolyckor inti l l  era fast igheter? Och skulle ni säga att  halkolyckor 
utanför era fast igheter är ett  problem? 
 
Det har funnits halkolyckor, det vet jag. Jag vet ingen orsak eller så, men det har hänt och det är 
framförallt på centrala delar, främst vid smedjan där en otrolig mängd folk passerar. Då behövs 
det väldigt lite, det kan finnas någon liten isfläck som har tappat lite grus, och då helt plötsligt kan 
det ske en olycka. Risken ökar ju på sånna ställen där det är så otroligt mycket folk.  
 
Det är ju sånna saker man hela tiden försöker bli bättre på. Så ja visst det har skett. Men det har 
inte varit något jättestort problem skulle jag säga.  
 
Kan ni tänka er att  utföra andra/ytter l igare åtgärder än de ni gör idag för att  
minska antalet fa l lolyckor? 
 
Det man kan göra, som vi har, en del av åra fastigheter är ju värmeslingor i marken, och det är ju 
bra och det är ju visat att det oftast är bar mark och halkfritt. Men då är dt ju så att man har 
energisparkrav på sig som fastighetsägare. Och den där värmen ska ju värmas upp, ska ju tas 
någonstans. Så det blir ju en liten balansgång det där eftersom att allt idag ska ju vara så otroligt 
energisnålt Det är sånt jag kan tänka mig.  
 
Även vissa medel som fungerar, olika tösalter som fungerar bra. Det är ju sådant vi hela tiden 
försöker jobba med, se om det har kommit några nya produkter på marknaden och sånt.  
 
Har ni andra ås ikter/tankar om hur halkbekämpningen kan utföras? 
 
För oss skulle det vara jättebra om kommunen sköter alla trottoarer. Om man bortser från 
kostnaden som försvinner från oss så skulle en annan fördel sett från kommunens synvinkel var 
att man får en helt annan enhetlighet i de centrala delarna om man har en som sköter allt. För nu 
finns det ju så otroligt många fastighetsägare både större och mindre som har helt olika 
tillvägagångssätt. Och det är ju klart, då kan det vara jättehalkigt på ett ställe också är det jättebra 
på ett annat ställe. Så det hade varit jättebra om kommunen skötte allt. Då får man full överblick 
och full kontroll över allt. Så av den anledningen skulle jag tycka att det skulle vara bra. För det 
är ju hela kommunens bild utåt. 
 
Jag tycker att sådant skulle vara bra och realistiskt i alla fall i de centrala delarna av staden, men 
inte utanför. 
  

Vad tycker du om att kommunen skulle ge ut riktlinjer om snöröjning och 
halkbekämpning som alla fastighetsägare ska följa? 

 
Ja det skulle också kunna vara en idé då uppnår man ju också samma standard överallt som jag 
nyss nämnde. Men frågan är ju om alla skulle följa det där, för då funkar det ju det där om alla 
följer. Men jag misstänker att det finns en del fallgropar. En del kanske inte gör det då många inte 
tycker riktlinjerna är bra. Vissa mindre fastighetsägare kanske skulle få svårt att uppfylla 
riktlinjerna. Dom större skulle det inte vara några problem för, men dom mindre kanske det 
skulle bli ekonomiska problem för. 
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Bilaga V 
 
Intervju med fastighetsförvaltare Peter Monto, Galären. 
Datum: 2014-10-14 
Plats: Galärens kontor 
 
Kursiv text: Intervjuaren Andreas Östman (jag) 
Normal text: Intervjuobjektet Peter Monto 

 
Intervjun börjar med att intervjuaren berättar hur intervjun kommer att gå till. Intervjuobjektet har på 
förhand fått ta del av de huvudfrågor som kommer att tas upp för en chans att förbereda sig. 
 
 
Hur många fast igheter i  Luleå äger ni?  
 
47 stycken fastigheter och av dom då är ungefär 12-13 stycken inne stan, alltså i centrumkärnan. Både 
bostäder och bostäder. 
 
Känner ni t i l l  att  ni har ansvar att  snöröja och halkbekämpa gångytor inti l l  era 
fast igheter? 

 
Jajamensan det gör vi, det gör vi.  Jag tror att vi har tagit reda på vad som gäller, för vi har ju till husets 
gräns, alltså vi äger ju huset, trottoaren äger ju kommunen, men då har vi, ja hur vi har fått reda på det törs 
jag inte säga. Men vi har sökt den informationen att man, jag vet inte om jag har hört 2 meter eller något 
sånt där, som vi ska renhålla på trottoaren. Men vi håller oftast en skopbredd på våra trottoarer, eller 
gångytor beroende på var de är. Storgatan där det är 5 meter brett tar vi ju alltid hela skopbreden till 
exempel när vi är ute och skottar. 
 
Hur upplever ni samarbetet med kommunen som vinterväghål lare och ni som 
fast ighetsägare? 
 
Ja alltså, vi har inga problem och är det så att det uppstår problem, att dom läger snö på vår tomt eller 
plogar konstigt eller liknande så brukar vi ta kontakt med dom och det brukar inte vara något problem att 
dom kommer och åtgärdar eller förklarar varför det blivit som det blivit.  
 
Annars har vi inte något större samarbete på det sättet. 
 
 
Får ni som fast ighetsägare någon form av information, utbi ldning etc. av 
kommunen gäl lande vinterväghål lning? 
 
Nej det kan jag inte säga att vi har fått av dom, inte någon speciell, utan håll rent på eran yta säger man 
bara. Men inget mer förutom det. 
 
Tar ni som fast ighetsägare någon kontakt med kommunen gäl lande 
vinterväghål lning? 
 
Ja, kanske om det har hänt någonting om dom har lagt snö, plogat upp en stor vall, sådana saker. Det är 
individuella fall om man säger så. Så det är ju inget märkvärdigt. Jag ser ju inga problem om jag säger så. 
Utan har vi nån fråga så ringer jag, också får jag veta att det kanske är vårt problem, också löser vi det. Så 
det brukar aldrig vara några problem på det sättet. 
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Har ni en uppfattning om hur mycket utgifter som går t i l l  dri f t  och underhål l  av 
trottoarer inti l l  era fast igheter under vintert id? 
 
Ca 1,5 miljon kronor i snöröjningskostnader, drift och underhåll. Då ingår plogning, halkbekämpning, 
sandupptagning. Alla poster som ingår egentligen.  
 

Så det finns ingen speciell post för halkbekämpning? 
 

Nej inget sånt. Utan entreprenören tar på sig att ploga, sanda och ta bort grus. Så det blir en klumpsumma 
om man säger så. Så runt 1.5-2 miljoner kronor skulle jag uppskatta kostnaden till. 
 
Vem utför snöröjning och halkbekämpningen inti l l  era fast igheter? 
 
Förut var det BTC som gjorde det åt oss. Nu håller vi på att göra en upphandling så då får vi se vilka det 
blir. BDX, Cliffton, BTC och SMS kommer att lämna anbud vad jag vet. Och då tar dom hela vårt 
bestånd.  
 
Vi utför ingenting i egen regi längre. Vi lejer bort allt eftersom vi är så få, förr skottade vi allting själv, då 
gick vi med snöbjörn och drog ut det själv. Men idag hinner vi inte göra det då vi har fler fastigheter nu än 
vi hade då. 
 
  
Samverkar ni med andra fast ighetsägare vad gäl ler vinterdri f t?  
 
Nej, det är ingenting vi har gjort. Inte under de här 14 åren i alla fall. Utan vi har sökt vår egen 
entreprenör för att sköta vinterunderhållet på vårt bestånd. 
 

Erbjuds ni tjänsterna av entreprenörer? 
 

Ibland har vi fått någon förfrågan, och då har dom ju fått räkna på vårt bestånd. Men vi har inte fått 
förfrågan som låter typ ”nu har vi fått DN-fastigheter, så nu kanske vi kan ta era också”. Inget sånt. Utan 
alla som vill har fått vara med och räkna.  
 
Det brukar nästan vara så att det är svårt för oss att hitta någon som kan göra det åt oss, alla entreprenörer 
har sina jobb när allt är bokat i Luleå idag. 
 
Har ni några r ikt l injer om snöröjning och halkbekämpning på trottoarer inti l l  
era fast igheter? 
 
Ja vi har lite riktlinjer, som om det faller snö så tror jag det är 3 cm. Då ska dom ut och skotta fastigheterna 
våra. Och är det så att väglaget är så att man måste sanda så ska det ut på en gång. Det är ju våra 
entreprenörer som har fått i sin förfrågan dom kraven med 3 cm snö och halkbekämpningen. Jag tror det 
står att det ska halkbekämpas vid behov, eller något finare ord kanske.  
 
Dessutom har vi ganska höga krav med att vi tar bort all snö från fasaden, vi lämnar inga om vi säger 
pisskanter så att hundar kan gå och pinka mot fasaden. Så det är vi ganska noga med framförallt i 
centrumkärnan så att man får bort den här drivan som trycker mot fasaden. 
 
 

Hur följs kraven upp? 
 

Det är våra fastighetsskötare som är ute och kör varje dag runt våra fastigheter som kollar sånt, och har 
dom missat så ringer han entreprenören och säger att nu har ni missat här, och då får dom komma ut och 
åtgärda det. 
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Egentligen ska ju entreprenören sköta det där. Men det kan ju missas. Men oftast märker entreprenörerna 
väglaget då de skottar. Då brukar de känna av att de måste sanda direkt efter skottningen. 
 
 
Sker det halkolyckor inti l l  era fast igheter? Och skulle ni säga att  halkolyckor 
utanför era fast igheter är ett  problem? 
 
Ja, det händer. Vi har haft nått, jag tror vi har haft ett fall förra året, jag tror det var så att vi hade plogat 
och grusat, blida på dagen, gruset åkte då igenom isen också sen var olyckan framme. För man hinner ju 
inte åtgärda flera gånger per dag. Vid sånna tillfällen får vi bevisa att vi har sandat och försökt. Det är ju 
olyckligt att det händer, men vissa väder är ju besvärligt. 
 
Vi åker ju runt och kollar så det är grusat, men det kan ju hända att det blir fläckar med is, sånt är ju lätt 
hänt, att gruset försvinner från vissa platser.  
 
Vi grusar ju framförallt, salt använder vi till trappor och framför vissa entréer. Kommer man mellan 0 och 5 
minus så försöker vi töa bort is. Icefold eller något liknande tror jag det heter det som vi använder. 
 
Skulle ni säga att halkolyckor är ett problem för er? 
 
Näe. Ska vi säga att det händer två olyckor per år, att någon ramlar och slår sig Vi har nog inte haft någon 
allvarligare, att någon ramlar och bryter nått ben, inget sånt. Det är ju mer att folk kan ha sönder kläder. 
Och ja, vi tar ju på oss det om vi har misskött oss. Men är det grusat så klarar vi oss. Ligger det grus på isen 
kan man ju ändå halka, olyckor kan ju alltid hända, det kommer vi inte ifrån. 
 
 
Kan ni tänka er att  utföra andra/ytter l igare åtgärder än de ni gör idag för att  
minska antalet fa l lolyckor? 
 
Nja, jag tycker ju att vi gör det vi kan, och det vi måste göra som sagt var. För att vi kan ju inte göra så 
mycket mer. Som Storgatan är vi ju glada att den är uppvärmd, men vi har ju mycket där det är backar och 
sånt.  Och vi kör ju på och sandar extra mycket då. Det är framförallt väglaget som avgör. Jag vet som inte 
vad man kan göra mer. 
 
Har ni andra ås ikter/tankar om hur halkbekämpningen kan utföras? 
 

Vad tycker du om att kommunen skulle ta över ansvaret för trottoarerna på centrumhalvön eller 
ge ut riktlinjer om snöröjning och halkbekämpning som alla fastighetsägare ska följa? 
 

Ja det är ju alltid positivt, men då är det väl då vi har ju ganska höga krav, vi är ju dom ända tror jag som 
skottar ut från fasaden för att få bort allt. Och visst, då kanske vi får ta en extra peng för det och ta bort det 
själva. Det kan det vara. Men det är ingen dum idé. Absolut ingen dum idé! 
 
Det är ju inte heller någon dum idé att få gemensamma riktlinjer att följa. Jag vet inte hur dom andra har i 
sina riktlinjer idag, alla går väl under samma krav idag tror jag. Jag vet inte om vi är ensamma med våra 
riktlinjer eller om fler har det. Det är väl upp till varje fastighetsägare idag tror jag.  
 
Vi ser ju inga problem med våra riktlinjer. Kommer det en halvmeter kan vi ju inte vara överallt, men det 
har ju folk väldigt svårt att först med ibland. Så är verkligheten, vi har inga fler traktorer att få tag på i Luleå 
just idag. Vi utför det när vi får tid. Så får man bara genomförbara riktlinjer tror jag det skulle fungera.  
 
Vi prioriterar dessutom centrum först, eller där vi har butiker kan man säga, vi har ju bland annat butiker i 
ytterområdena som Dollarstore, Blomsterlandet m.m. som också prioriteras högst. 
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Bilaga VI 
 
Intervju med fastighetsförvaltare Toyne Ringwald, Akademiska 
Hus. 
Datum: 2014-10-14 
Plats: Akademiska hus kontor 
 
Kursiv text: Intervjuaren Andreas Östman (jag) 
Normal text: Intervjuobjektet Toyne Ringwald. 

 
Intervjun börjar med att intervjuaren berättar hur intervjun kommer att gå till. Intervjuobjektet har på 
förhand fått ta del av de huvudfrågor som kommer att tas upp för en chans att förbereda sig. 

 
 
Hur många fast igheter i  Luleå äger ni?  
 
Det är en fastighet, och 13 byggnader på den med mindre förråd på Campus. 

 
 
Känner ni t i l l  att  ni har ansvar att  snöröja och halkbekämpa gångytor inti l l  era 
fast igheter? 

 
Ja! Och det fick vi reda på genom en gränsdragningslista gentemot våran kund till att börja med. Som 
fastighetsägare har vi ju hela området, och då blir det ju ingen angränsning mot kommunen. Därför blir det 
en enkel match då vi vet att vi har allt inom vår tomtgräns. 

 
 
Hur upplever ni samarbetet med kommunen som vinterväghål lare och ni som 
fast ighetsägare? 
 
Ja, vi lappar ju inte över någonting, så då funkar det ju bra. Vid angränsande ytor måste jag säga att det har 
fungerat bra. 

 
 
Får ni som fast ighetsägare någon form av information, utbi ldning etc. av 
kommunen gäl lande vinterväghål lning? 
 
Nej. 
 
Det diskutera vi med vår entreprenör om ändrat vinterväglag och hur man bäst ska attackera ytor. När man 
ska börja snöröja om det är vid 5 eller 7 cm. Vad det innebär när man packar snö, hur man hanterar ett 
snöfall som sedan blir regn och sedan is. Så det blir ju någon form av utbildning av hur maskiner fungerar 
och hur det i teorin fungerar, när praktiken tar över. Så det tar ju vi internt med våran entreprenör. 

 
 
Tar ni som fast ighetsägare någon kontakt med kommunen gäl lande 
vinterväghål lning? 
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Ja det har vi gjort. Och vi har gjort en gemensam skrivning vi och universitetet där verksamhetsföreträdare 
och huvudskyddsombud ingår, och det gäller då framförallt angränsningen mot Porsö centrum och 
kunskapens bro där man ser väl var vårt ansvar slutar och var kommunens ansvar börjar, och det är en 
tydlig gräns på nivån. Den bron kan vara spegelblank, också är det grusat fram till gränsen, sen kan det vara 
spegelblankt på gång- och cykelvägen ner mot busshållplatsen också. 
 
Vi har fått in massa rapporter till oss, och då har en arbetsmiljögrupp som jag är med i lyft frågan, och 
därför har vi då gjort en gemensam skrivelse. Därtill har vi haft mycket mailkonversationer med olika folk 
inom Luleå kommun där vi påpekar att det måste bli bättre vid dessa punkter och inte glömma bort dom. 
Det går ju väldigt mycket folk där, det är en av de största arbetsgivarna och en av de mest trafikerade 
platserna, mycket folk på liten yta. Det grus som läggs ut på morgonen är ju borta efter 2 timmar. 

 
 
Har ni en uppfattning om hur mycket utgifter som går t i l l  dri f t  och underhål l  av 
trottoarer inti l l  era fast igheter under vintert id? 
 
Nej tyvärr inte, vi har en klumpsumma som är för all utemarkskötsel på årsbasis. Så vi har inte haft något 
liknande som ”på 25 snöfall kostar det såhär mycket”, utan det är en summa årligen som entreprenören får 
fördela bäst dom vill.  
 
Vi har ju bara anvisat skötselytor, prioklasser, ytmässigt osv. också får entreprenörer räkna i konkurrens. Då 
får entreprenörer skotta hur många gånger dom vill bara dom följer de riktlinjer vi har gett dom vad gäller 
halka och snöröjning. 

 
 
Vem utför snöröjning och halkbekämpningen inti l l  era fast igheter? 
 
Det är BDX och riksbyggen. Riksbyggen har huvudansvaret och de har lejt BDX som utför vissa arbeten 
åt dom. Handskottning gör riksbyggen själv vid entréer och även manuell halkbekämpning gör riksbyggen. 

 
  
Samverkar ni med andra fast ighetsägare vad gäl ler vinterdri f t?  
 
Nej, så har vi inte gjort. Däremot är ju BDX i en ganska stor särställning, de har ju nästan monopol på 
marknaden.  
 
Jag har däremot blivit tillfrågad av specialfastigheter, fängelset i det här fallet om samordning, så inte han 
har någon som kör ut från Storheden för att skotta hans lilla plätt. Men vi kom inte vidare där. Så vi kör i 
egen regi. 

 
Erbjuds ni tjänsterna av entreprenörer? 

 
Nej nej. Vi ställer frågan om att få en totalentreprenad. Och om då riksbyggen tar in Cliffton eller BDX 
eller om dom tar Kalles traktor AB det spelar mindre roll, bara dom utför det enligt förfrågningsunderlaget. 
 

 
Har ni några r ikt l injer om snöröjning och halkbekämpning på trottoarer inti l l  
era fast igheter? 
 
Halkbekämpningen görs vid behov, det ska inte påkallas av oss, utan det ska dom själv ha koll på. Och i år 
gick det ju åt betydligt mer grus än vad snöplogen nöttes. Vi har även snödjupskrav som ska följas. 
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Entréer är prioriterade då tillänglighetstänket kommer in, man ska ju komma in om man är rullstolsburen 
eller om gods kommer och ska dras in.  
 
Vi har även riktlinjer som säger att vissa åtgärder ska vara utförda inom visa klockslag. Att det ska vara 
framkomligt till vissa klockslag alltså. Sen är det ju svårt att få exakt alla ytor utförda till klockan 7, därför 
har vi vissa prioytor. 
 
Vi kan inte vänta tills det slutar snöa, folk kommer ju inte in då. Till exempel på parkeringsytor, där måste 
vi skotta upp så att bilarna kommer in. Vi måste helt enkelt ha höga krav på tillgängligheten. 

 
Hur följs kraven upp? 
 

Dels egenkontroll hos entreprenören och dels vår egen kontroll där vi ibland av slump kan se att vissa ytor 
inte är skottade. Vi kan ju också få in på felanmälningen. Då får vi kalla på dom. Men det är ju våra 
underentreprenörer som ska föra sandningsjournale och själv se till att kraven uppfylls. 

 
 
Sker det halkolyckor inti l l  era fast igheter? 
 
Ja, det har skett. Men vi har aldrig blivit fälld vad jag vet. Och det är bara en vad jag ve tom har skadat sig 
riktigt allvarligt. Det är ju deras försäkringsbolag som tar kontakt med vårt försäkringsbolag, det blir ju en 
arbetsplatsolycka och den försäkringen som rycker in då. Om det är en privatperson som ramlar under säg 
en hundpromenad på fritiden och faller så får dom också göra anspråk va sitt försäkringsbolag. 
 
Men än har vi inte blivit krävt på något sådant. 

 
 

Skulle ni säga att halkolyckor är ett problem för er? 
 
Nja, dom blir ju värre och värre och det är ju väderberoende, så det ställer till det med det väderslag som 
vi har haft bland annat förra året. 

 
Kan ni tänka er att  utföra andra/ytter l igare åtgärder än de ni gör idag för att  
minska antalet fa l lolyckor? 
 
Ja det är i slutändan att det ska vara värme under mark. Eller ett större egenansvar. Vi sätter ju upp lite 
skyltar att vi inte sandar vissa stråk. Man kan försöka styra folk till vissa stråk som är väl underhållna.  
 
Jag vet att vi pratar med våran hyresgäst om att vi har i stort sett på varje byggnad på campus mellan fyra 
och sex ingångar. Vilka ska vara en huvudingång egentligen vid extrema väderlag? Minst en från varje sida. 
Och då kan man rent ut av låsa de andra dörrarna och då kan man halkbekämpa och snöröja den ingång 
som är öppen riktigt bra och snabbt istället.  
 
Och nu görs ju A-huset om och då skapar vi tydliga och bättre idéer. Man borde alltså kunna styra 
folkflödet dit det är bra underhållet. 
 
Sen är det ju svårt. Det blir ju en kostnad att värma upp en trottoar, vad är vinsten med det då? Har vi 
spillvärme till det? Kan vi tära på jordens resurser för att hålla halkfritt fullt ut? Är det värt i slutändan? Så 
det blir ett hållbarhets - och miljötänk i det också. 
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Har ni andra ås ikter/tankar om hur halkbekämpningen kan utföras? 
 
Ja jag vet ju att i Umeå körde dom med någon varmsandsteknik där man värmer fast sanden i underlaget. 
Men det är ju väderberoende, vad är det för temperatur och när fungerar det. Om man vattnar en halkig 
yta och sen slänger på gruset. Då sitter ju gruset bättre. 
 
Men att hitta nån teknik som gör så att det faktiskt fastnar i ytan. För hur ska man annars få det att funka? 
Sand följer bara med in. Grus sparkas åt sidan osv.. Lite inblandning av salt skulle kunna frysa fast materialet 
så att en sandpapperyta kan skapas.  Så att man inte blir lurad av att det ser sandat ut också är det blixthalka 
under i alla fall. 
 
Vi vill ju även försöka ta bort alla små stråk som har bildats. Det är helt omöjligt att sanda för att varje 
enskild individ ska klara sig. Det är otroligt många stråk som har bildats där det inte är tänkt att folk ska gå 
egentligen. Så egenansvaret måste skärpas, absolut. 
 
Sen skulle jag tycka att de om sköter upphandlingen faktiskt själv ger sig ut i verkligheten och själv får se 
vilka konsekvenser deras skrivningar i förfrågningsunderlaget gör. Vad är till exempel skillnaden med att 
kräva snöröjning vid 5 cm respektive 7 cm? Det är synd att det krävs att man själv måste råka ut för 
någonting innan man börjar bry sig eller får upp ögonen för just det problemet. 
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Bilaga VII 
 
Intervju med områdeschef Mathias Uvemo, Norrporten 
Datum: 2014-10-15 
Plats :  Norrportens kontor 
 
Kursiv text: Intervjuaren Andreas Östman (jag) 
Normal text: Intervjuobjektet Mathias Uvemo. 

 
Intervjun börjar med att intervjuaren berättar hur intervjun kommer att gå till. Intervjuobjektet har på förhand fått ta 
del av de huvudfrågor som kommer att tas upp för en chans att förbereda sig. 

 
 
Hur många fast igheter i  Luleå äger ni?  
 
Vi har 11 fastigheter och alla är belägna centralt. 
 
 
Känner ni t i l l  att  ni har ansvar att  snöröja och halkbekämpa gångytor inti l l  era 
fast igheter? 
 
Jag känner till att vi har det ansvaret på våra fastigheter. Men de flesta av våra fastigheter är på 
centrumhalvön där kommunen idag brukar snöröja trottoaren intill. Vi snöröjer därför bara utanför våra 
entréer och de ytor som finns inne på våra fastigheter. 
 
 
Hur upplever ni samarbetet med kommunen som vinterväghål lare och ni som 
fast ighetsägare? 
 
Det finns idag ingen dialog mellan oss. 
 
 
Får ni som fast ighetsägare någon form av information, utbi ldning etc. av 
kommunen gäl lande vinterväghål lning? 
 
Nej, vi får ingen sådan information från kommunen. 
 
Vi erbjuds markvärme intill vissa fastigheter, det köper vi av dom när det erbjuds. 
 
 
Tar ni som fast ighetsägare någon kontakt med kommunen gäl lande 
vinterväghål lning? 
 
Nej. 
 
 
Har ni en uppfattning om hur mycket utgifter som går t i l l  dri f t  och underhål l  av 
trottoarer inti l l  era fast igheter under vintert id? 
 
Jo, det har vi väldigt bra koll på.  
 

Har ni alla kostnader med vinterunderhåll i en pott? Eller delar ni upp det ännu finare? 
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Hela snöröjningen ligger i ett separat konto, och där ingår ju allt med vinterväghållning, sandning 
snöröjning, med mera. Skulle man vilja skulle jag utan någon större ansträngning kunna separera 
halkbekämpningskostnader utifrån fakturaunderlagen. 
 
 
 
Har ni några r ikt l injer om snöröjning och halkbekämpning på trottoarer inti l l  
era fast igheter? 
 
Ja, det är reglerat i avtalen med entreprenörerna. Vi gör vanligtvis ingen handpåläggning för att dom ska 
rycka ut. Utanför våra entréer ska det i princip aldrig förekomma snö eller halka. 
 
 
 Har ni några speciella krav för halkbekämpning? 
 
Det ska utföras vid behov. Och är vi som hyresvärd nöjda och våra hyresgäster nöjda med det dom gör, så 
förlängs ju avtalet. 
 
 

Hur följs kraven upp? 
 

Våra olika entreprenörer skriver journaler på vad som har utförts och skickar in dessa till oss veckovis. Våra 
olika entreprenörer håller även koll på andras ansvarsområden. Till exempel kan vår entreprenör som har 
ansvar för den yttre skötseln, säga till när det är dags att åtgärda taken.  
 
 
 
Vem utför snöröjning och halkbekämpningen inti l l  era fast igheter? 
 
Riksbyggen sköter ytorna utanför våra entréer och BDX sköter parkeringar och gångytor på våra 
fastigheter. Vi har alltså ingen UE utan två separata entreprenörer som sköter sin egen utkallning. 
 
 

Samverkar ni med andra fast ighetsägare vad gäl ler vinterdri f t?  
 
Nej tyvärr.  
 
 

Erbjuds ni tjänsterna av entreprenörer? 
 
Nej, vi söker entreprenörerna. 

 
 
Sker det halkolyckor inti l l  era fast igheter? 
 
Det har skett. Men det är oftast olyckliga omständigheter som har orsakat dessa. 
 
 

Skulle ni säga att halkolyckor är ett problem för er? 
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Nej, det har inte varit ett problem. Och vi tycker ju att vi gör så mycket vi kan för att det inte ska bli 
något problem. Men det kan ju bli problem framöver, och då får man ju kanske tänka om. 
 

 
 
Kan ni tänka er att  utföra andra/ytter l igare åtgärder än de ni gör idag för att  
minska antalet fa l lolyckor? 
 
Har man problem så försöker man ju som en seriös fastighetsägare undvika dom. Det är klart att vi skulle 
försöka förändra oss om vi hade problem. 
 
 

Om ni hade problem, hur skulle du tackla det? 
 
Det finns dom som är bättre än oss på verktygen för halkbekämpning. Jag skulle nog istället skärpa till 
kraven i kontrakten i första hand och se om det blir någon skillnad.  
 
 
Har ni andra ås ikter/tankar om hur halkbekämpningen kan utföras? 
 
Om kommunen skulle informera och ha samarbeta med andra skulle det såklart sätta ett större fokus på 
området. 
 

Tycker du det skulle vara en bra idé om kommunen åtar sig att snöröja och halkbekämpa 
alla trottoarer på centrumhalvön? 

 
Ja, en samordningseffekt kan aldrig vara dåligt. Det måste ju vara bättre att säkra upp halkbekämpningen, 
alltså funktionen av det hela, och det måste ju dessutom teoretiskt vara mer kostnadseffektivt. 
 
Man har ju faktiskt ett personligt ansvar också. Är det isigt så kanske man ska vara uppmärksam vad man 
har på fötterna oavsett om man är pensionär eller inte. 
 
Jag tycker faktiskt snöröjningen fungerar bra i Luleå. Istället för att förbättra den på något sätt så kanske 
man ska kolla på om det inte är billigare att köpa in broddar och sälja billigt, eller rent utav att dela ut till 
invånarna.   
 
Men jag tycker att det ska vara ett teamwork det där. Samarbete, och personligt ansvar samtidigt. 
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Bilaga VIII.  
 
Sammanfattning av telefonintervju med områdeschef Mikael Nyberg. 
Lulebo 
 
 

Lulebo upphandlar sin snöröjning och halkbekämpning till 100 %. 
 
Riksbyggen och Sodexo sköter den yttre miljön i Lulebos områden där snö-och 
halkbekämpning ingår, dessa har i sin tur egna underentreprenörer med maskiner osv. 
 
Det skrivs sandningsrapporter av de upphandlade entreprenörerna som används för att 
jämföra där folk faller för att kunna bevisa oskuld. De upphandlade underentreprenörerna 
sköter utkallning utifrån visuell bedömning. Endast sand används. Ingen egen statistik 
förs, men känslan är enligt Mikael Nyberg att äldre faller mest och skadar sig mest. 
 
 Budgeten går till snöröjning och inte enbart halkbekämpning. 
 
Inga egna riktlinjer för halkbekämpning förs in i förfrågningsunderlaget. Utan man ”kör 
vidare på det man alltid gjort”. 
 
Att ta fram materialet till förfrågningsunderlaget och bedöma de anbud som kommer in 
lejs ut till en konsult, Tom Hansson förvaltning. 
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Bilaga IX. 
Högupplöst bild på alla olyckor i Luleå. (Möjlighet att förstora i digital version) 
 

 
Figur IX.1 Högupplöst översiktsbi ld på a l la halkolyckor 2001-2013. 
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Bilaga X. 
Olyckor per attribut 
 
 
På följande sidor presenteras halkolyckornas position beroende på vilket attribut som 
studeras. Olycksplatserna i kartorna utmärks med cirklar.  
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Figur X.1. Alla halkolyckor år  2005. 

Figur X.2. Alla halkolyckor år  2010. 
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Figur X.3. Alla halkolyckor år  2013. 

Figur X.4. Alla halkolyckor som drabbat kvinnor. 
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Figur X.5. Alla halkolyckor som drabbat män. 

Figur X.6. Alla halkolyckor som genererat en vårdtid > 7 dagar . 
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Figur X.7. Alla halkolyckor som drabbat personer < 26 år . 

Figur X.8. Alla halkolyckor som drabbat personer >65 år. 
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Figur X.9. Alla halkolyckor som inträff at på vardagar. 

Figur X.10. All a halkolyckor som inträf fat på helger . 
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Figur X.11. All a halkolyckor som inträf fat mellan kl.  06.00 – 09.00 

Figur X.12. All a halkolyckor som inträf fat mellan kl.  14.00 – 18.00. 
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Bilaga XI. 
Halkolyckor per stadsdel. 
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Figur XI.1 . Al la halkolyckor som skett i  stadsde len Bergnäset 

Figur XI.2 . Al la halkolyckor som skett i  stadsdelen Bergviken. 
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Figur XI.3 . Alla halkolyckor som skett i  stadsde len Björkskatan. 

Figur XI.4 . Al la o lyckor som skett i  stadsde len Björsbyn. 
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Figur XI.5 . Al la halkolyckor som skett i  s tadsdelen Centrum. 

Figur XI.6 . Al la halkolyckor som skett i  s tadsdelen Gammels tad. 
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Figur XI.7 . Al la halkolyckor som skett i  s tadsdelen Hertsön. 

Figur XI.8 . Al la halkolyckor som skett i  stadsde len Karl svik. 
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Figur XI.9 . Al la halkolyckor som skett i  stadsde len Kronan. 

Figur XI.10. Alla halkolyckor som skett i  stadsde len Lerbäcken. 
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Figur XI.11. Alla halkolyckor som skett i  stadsde len Lulsundet. 

Figur XI.12. Alla halkolyckor som skett i  stadsde len Lövskatan. 
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Figur XI.13. Alla halkolyckor som skett i  stadsde len Malmudden. 

Figur XI.14. Alla halkolyckor som skett i  stadsde len Mjölkudden. 
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Figur XI.15. Alla halkolyckor som skett i  stadsde len Notviken. 

Figur XI.16. Alla halkolyckor som skett i  stadsde len Porsön. 
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Figur XI.17. Alla halkolyckor som skett i  stadsde len Skurholmen. 

Figur XI.18. Alla halkolyckor som skett i  stadsde len Sunderbyn. 
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Figur XI.19. Alla halkolyckor som skett i  stadsde len Svartöstaden. 

Figur XI.20. Alla halkolyckor som skett i  stadsde len Örnäset. 
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Figur XI.21. Alla halkolyckor som skett i  stadsde len Östermalm. 



  
   

   
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


