
Drift och underhåll
i tätorten 

Peter Rosander, Charlotta Johansson 

Rapport 2016:13 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-91-7583-702-4 (pdf) 
 
 
Luleå 2016 
www.ltu.se 

http://www.ltu.se/


i 
 

Förord 

Föreliggande rapport är framtagen vid institutionen för Samhällbyggnad och naturresurser vid Luleå 
tekniska universitet med syfte att kartlägga och utveckla råd och anvisningar för drift och underhåll 
med fokus på vinterförhållanden. 

Gruvbrytningen under jord i Gällivare/Malmberget och Kiruna påverkar marken så att deformationer 
uppstår. Stora områden med fastigheter och boende i de två kommunerna berörs och avflyttning 
måste ske. Byggnader måste flyttas eller rivas för att gruvbrytningen ska kunna fortgå. 

Då delar av ett nytt samhälle ska byggas upp från grunden finns många faktorer att beakta 
beträffande drift och underhåll. Genom att tillvarata praktiska erfarenheter kan man få information 
att nyttja vid byggandet av en ny stad. Om utformning, planering och funktioner är väl planerade kan 
det skapa unika tillfällen att i många avseenden göra val som gör det nya samhället anpassat för drift 
och underhåll och samtidigt attraktivt, vackert, tryggt, säkert och grönt. 

Detta projekt ingår som en del i det större projektet Attract C, finansierat av Vinnova, där olika delar 
av infrastruktur i en stad behandlas. 

Vi har samarbetat med, och fått information från flera olika parter. Stort tack till personal från 
Gällivare kommun och BDX i Gällivare samt Tekniska verken, Kiruna kommun och Cliffton, Kiruna. De 
har alla bidragit med värdefull information och idéer som vi tagit med oss i denna rapport. Utan 
deras samarbete hade det inte varit möjligt att genomföra detta projekt. Vi riktar därför ett stort tack 
till alla som på något sätt deltagit. 
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Sammanfattning 

Den stadsomvandling som pågår i de två kommunerna Kiruna och Gällivare sker på grund av 
gruvindustrins utveckling och innebär att delar av samhällena flyttas och förnyas. Då ett nytt 
samhälle ska byggas upp skapas goda förutsättningar att bygga och utforma klokt med hänsyn till 
drift och underhåll av gator och vägar och samtidigt bygga attraktivt, vackert, tryggt, säkert och 
grönt. Tillsammans med kommunerna samt ett antal företag har Luleå tekniska universitet undersökt 
faktorer som är betydelsefulla för att underlätta, förbättra och effektivisera drift och underhåll. 

Planering för svenska städer sker oftast traditionellt med sommar som utgångspunkt trots att det 
råder andra årstider än sommar större delen av året. Planering för vinter är viktigt för att minska 
risken för snöröjningsskador och halkolyckor, omhänderta smältvattenvolymer, mm. Det är många 
olika behov som måste tillgodoses, både från boende och trafik och detta är förenat med kostnader. 

För att samla information och kunskap har det genomförts intervjuer med driftspersonal från både 
kommunerna och företag. En workshop med experter inom planering och utformning har 
genomförts. Syftet med workshopen var att lyfta fram goda, innovativa och funktionella förslag och 
lösningar på planering och utformning i en stadsmiljö med avseende främst på vinterväghållning. 

Organisationerna med drift och underhåll i Gällivare och Kiruna är relativt likartade, en viss del av 
vinterunderhållet sköts av en kommunal del och resterande är upphandlat till entreprenörer. Små 
maskiner är mindre vanliga och saknar också den kapacitet som kan krävas ibland för att hantera 
stora snömängder. En mindre maskin är ibland bättre eller kanske enda alternativet om det är trångt 
men entreprenörerna anser det svårt att få ekonomi på en sådan maskin. Fler och fler privatpersoner 
anlitar företag till maskinell snöröjning av den privata gården. Allt oftare upplever kommunernas 
entreprenörer att den ”privata snön” tippas på kommunala ytor vilket oftast inte är tillåtet och 
skapar merarbete. 

Det är viktigt att beställaren har uppdaterad dokumentation som beskriver hur områdena ska 
underhållas och om det finns särskilda regler/önskemål om hur och var snö får plogas eller lagras. 
Lokal snölagring i centrum är svårt pga. stora volymer som är utrymmeskrävande, därför 
transporteras snö ut från centrum till stora snödeponier. Entreprenörerna önskar fler lokala tillfälliga 
lagringsplatser för att bättre kunna fördela maskinbehovet. 

Mer samordning mellan exempelvis kommunala fastighetsbolag avseende snöröjning skulle kunna 
vara fördelaktigt för både beställare och utförare. Det är också viktigt att upphandling av underhåll 
sker med tanke på eventuella samordningsfaktorer som kan gynna inte bara entreprenörerna utan 
även beställaren. Den ekonomiska budgeten för vinterväghållning behöver också vara realistisk, den 
överskrids ofta på bekostnad av barmarkunderhållet. Den samhällsekonomiska skadekostnaden för 
fotgängare är betydligt högre än kostnaden för vinterväghållningen på is och snö. 
Samhällsekonomiskt vore det lönsamt med större satsningar på vinterväghållning för fotgängare. 

Ett av de vanligare redskapen som används till snöröjning i tätorten är multiskopa. Den är flexibel, 
ger god åtkomst i trånga utrymmen och kan även användas till att bära undan eller lasta snö. På 
utvalda stråk eller platser är markvärme som smälter bort snö och is ett alternativ till traditionell snö- 
och halkbekämpning. Avrinning måste dock säkerställas. 

Snö kan även användas till mycket positivt. Den kan användas som ett element i trafikmiljön, skapa 
avgränsningar och avsmalningar som kan öka trafiksäkerheten. Det går skapa lekytor för barn, backar 
för skidåkning och pulkåkning, som byggnadsmaterial till konstverk, som bullerskydd eller skapa helt 
unika miljöer beroende på årstidsvariation. 
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1 Inledning 

Luleå tekniska universitet är en av parterna i projektet Attract C som behandlar hållbart och attraktivt 
samhällsbyggande i kallt klimat. Den stadsomvandling som pågår i de två kommunerna Kiruna och 
Gällivare på grund av gruvindustrins utveckling innebär att delar av samhällena flyttas och förnyas. 
Då ett nytt helt nytt samhälle ska byggas upp skapas goda förutsättningar att använda den senaste 
kunskapen i kombination med tidigare erfarenhet. 

En del i forskningsprojektet berör drift och underhåll av vägar och gator i tätorten. Tillsammans med 
Gällivare och Kiruna kommuner samt ett antal företag har Luleå tekniska universitet undersökt 
faktorer som är betydelsefulla för att underlätta, förbättra och effektivisera drift och underhåll. Allt 
från en god planering till små enskilda tillvägagångssätt kan påverka hur en vacker, tillgänglig och 
säker trafikmiljö skapas. Tanken är att principer och tankesätt som framkommit i projektet ska kunna 
appliceras även på andra platser, då kanske anpassade efter lokala förutsättningar. 

Denna rapport ska med fördel läsas tillsammans med tre andra rapporter som ingått i projektet 
Attract (Björling Francki m.fl., 2014., Josefsson, 2014:08 och 2014:09). Där behandlas också frågor om 
drift och underhåll i några andra kommuner som inte denna rapport omfattar. 

2 Bakgrund 

Gruvbrytningen under jord i Gällivare/Malmberget och Kiruna kommuner påverkar marken så att 
deformationer uppstår. Det innebär att fastigheter i vissa områden som berörs måste flyttas eller 
rivas för att gruvbrytningen ska kunna fortgå. Det innebär att nya områden kommer att växa fram där 
bostäder och kommersiella fastigheter kommer samlas. 

Ungefär 5 000 bostäder och 700 000 kvadratmeter bostads- och lokalytor kommer att påverkas. 
Nästan 10 000 personer – cirka en fjärdedel av Malmfältens befolkning – kommer på sikt att behöva 
flytta. Samhällsomvandlingen beräknas pågå minst till och med år 2035, då nuvarande huvudnivåer 
kommer att vara utbrutna (LKAB, 2016). 

Då delar av ett nytt samhälle ska byggas upp från grunden finns många viktiga faktorer beträffande 
utformning, planering och funktioner att beakta. Det skapar också unika tillfällen att i många 
avseenden göra val som gör det nya samhället attraktivt, vackert, tryggt, säkert och grönt. 

3 Syfte 

Syftet med detta delprojekt har varit att kartlägga och utveckla viktiga aspekter för drift och 
underhåll med fokus på vinterförhållanden som genom god planering och tillvaratagande av 
praktiska erfarenheter kan vara till stor hjälp vid byggandet av en ny stad. Gällivare och Kiruna är 
platser där kyla, stora snömängder och periodvis halka skapar utmaningar med en vinter som pågår 
närmare 5 månader. 

Leveransen från detta projekt är utvecklade råd och anvisningar för drift och underhåll med fokus på 
vinterförhållanden, baserat på samarbeten med de två kommunerna, driftsentreprenörer och Luleå 
tekniska universitet. 

  



2 
 

4 Vikten av god planering 

Då en stad planeras uppstår flera utmaningar där avvägningar måste göras beträffande utformning, 
framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet med avseende på drift och underhåll av gator, vägar 
och andra ytor i staden. Vissa val eller anspråk kan stå i direkt motsats till varandra och kan därför 
kräva noggranna avväganden. 

Planering för svenska städer sker oftast traditionellt med sommar som utgångspunkt trots att det 
råder andra årstider än sommar större delen av året. Säsongsvariationerna är betydande i stora delar 
av Sverige. Likväl som en attraktiv och hållbar stad måste utformas med utgångspunkt i estetik och 
miljöhänsyn måste den utformas så att funktion, skötsel, drift och underhåll fungerar under hela året 
(Adolfsson, 2014). Det är särskilt viktigt med ett bra underhåll vintertid för äldre människors rörlighet 
utomhus (Hjorthol, 2012). 

För att minska skador både på utrustning och på infrastruktur i samband med vinterunderhåll kan det 
innebära kompromisser i utformning och utsmyckning. Detta är viktigt att ta hänsyn till i 
planeringsskedet. Komplexiteten av underhåll på gator och ytor kan också minskas genom att välja 
en differentierad sommar- och vintermöblering (Björling Francki m.fl., 2014, Josefsson, 2014). 

Snö kan vara någon positivt, den skapar unika former i naturen, ger underlag för vinteraktiviteter, 
dämpar ljud, skyddar mot vind och reflekterar ljus på ett sätt som gör den mörka årstiden trevligare. 
Vinter med snö och kyla erbjuder en hel del möjligheter samtidigt som den kräver en väl genomtänkt 
stadsplanering, inte minst vad gäller hanteringen av snö. Snö kan användas till att skapa lekytor, 
konstnärliga och funktionella skulpturer samt nyttjas som trafikelement mm. Städer med snö och 
kyla vintertid behöver planeras för vinter för att minska risken för snöröjningsskador och halkolyckor, 
omhänderta smältvattenvolymer, mm. Som exempel kan nämnas att kantstenar används ofta för att 
avgränsa ytor men de orsakar också kostnader på grund av snöröjningsskador då de lätt kan skadas 
av snöröjningsfordonens redskap samt utgör ett hinder för god framkomlighet. Men även om större 
hänsyn behöver tas för snö etc. vid planering av våra städer, krävs samtidigt att stadsbilden planeras 
estetisk så att den uppmuntrar till vistelse utomhus och socialt umgänge även vintertid. Då ett nytt 
samhälle byggs upp kan det onekligen ge nya förutsättningar för prioriteringar av olika 
trafikantgrupper och möjlighet att skapa en tryggare, säkrare och effektivare stad. 

Vilka frågor kan då anses som mest viktiga i planeringskedet? Utifrån perspektivet drift och underhåll 
med tonvikt på vinterförhållanden finns det många viktiga faktorer att beakta varav erfarenhet är en 
av dessa. Planering ner i detaljnivå i gatumiljön kan också vara betydelsefull. Det är många gånger de 
små detaljerna som avgör hur effektivt ett underhåll kan ske. Det är också viktigt att upphandling av 
underhåll sker med tanke på eventuella samordningsfaktorer som kan gynna inte bara 
entreprenörerna utan även beställaren. 
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För att förstå och sätta nivåer för drift- och underhållsarbetet måste det vara tydligt vems krav och 
behov åtgärderna avser. Exempel på behov och förhållanden att beakta är: 

• stråk 

• halka 

• säsong 

• tid på dygnet 

• snömängd 

Det finns flera transportslag som nyttjar stadens gator och vägar, parker och torg och de kan ha olika 
anspråk på drift och underhåll. Exempel på transportslag och trafikanter: 

• personbilar 

• bussar (kollektivtrafik) 

• tunga, breda, långa transporter 

• andra motordrivna fordon 

• fotgängare 

• spark 

• cykel 

De har alla olika behov och önskemål men det gemensamma är trygg, säker och god framkomlighet, 
oavsett säsong, årstid, ljusförhållanden, temperatur eller liknande. 

Det traditionella sättet att snöröja och halkbekämpa i de två kommunerna Gällivare och Kiruna 
bygger på snömängder (nederbörd), tidsaspekter och prioritet. Då en viss mängd snö fallit ska den 
röjas undan inom en viss tidsperiod (beskrivs mer detaljerat i kap 6.3). Detta varierar mellan gatornas 
eller områdenas prioriteringsgrad och regleras genom kommunala beslut. Finns det då möjlighet att 
genom tidig planering i ett byggskede påverka dessa två faktorer, snömängd och tid, som skulle 
kunna effektivisera underhållet eller minska effekten av nederbörd? Mängden snö som faller går 
naturligtvis inte påverka, men effekten av mängden nedfallen snö kan bero på hur väl planerat 
samhället är och vilka metoder som används och de förutsättningar som skapats. I en tät citykärna 
saknas oftast utrymme att lokalt lagra stora snömängder, därför transporteras snö till särskilda 
platser där den smälter bort under sommaren. Differentierad möblering är vanlig på platser med 
större snömängder; man väljer att till exempel vissa parker, grönytor och lekplatser förblir gömda 
under ett orört snötäcke men om sådana ytor kunde användas för tillfällig (upp till 2 dagar) 
snölagring skulle arbetet effektiviseras mer beträffande klargöringstid i staden. Ett moment som gör 
snöröjningsarbete i en citykärna tids- och maskinkrävande är, förutom befintlig trafik, hinder och 
parkerade fordon, borttransport av den snö som skottas och plogas. Lokala snöupplag är därför 
viktiga men förutsättningar beträffande underlag och dränering bör noga beaktas. 

En metod för att effektivisera drift- och underhåll av vägar och gator i en kommun, kanske både 
tidsmässigt och ekonomiskt, är att utvärdera de totala kommunala behoven, inte bara gatukontoret 
(eller motsvarande) utan även andra verksamheter eller kommunala bolag och därigenom öka 
möjligheten att skapa samordningsvinster. Eftersom vissa områden, gator, gång- och cykelvägar ofta 
är tidmässigt prioriterade beträffande snö- och halkkämpning kan en samordning öka möjligheten att 
fördela resurser effektivare. Dessutom kan det vara viktigt att utvärdera och jämföra eventuella 
skillnader mellan anbudsområdenas storlek. Blir det mer fördelaktigt att dela upp kommunens 
centrala delar i flera mindre områden eller är det bättre med färre eller kanske ett stort? 
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5 Metod 

Projektets genomförande grundas på olika sakkunnigas kunskap, erfarenhet, idéer och infallsvinklar 
samt litteratur. Intervjuer har genomförts med företrädare för Gällivare och Kiruna kommuner samt 
entreprenörer i respektive kommun. En workshop med experter inom planering och utformning har 
skett. Studier av befintlig litteratur och olycksdata i kombination med studiebesök där erfaren 
driftpersonal tillfört värdefull kunskap har skapat en bred kunskapsbank att använda i projektet. 
Resultaten från intervjuerna, workshopen, platsbesöken och litteraturen har samlats i denna rapport. 

5.1 Intervjuer och platsbesök 
Inledande kontakter med de två kommunerna togs via telefon. Genom dessa skapades också 
kontakter med entreprenörer. Därefter bokades intervjuer in med företrädare för de två 
kommunernas driftorganisation. Detta har skett vid två tillfällen, dels i november 2015 och dels i juni 
2016 genom personliga besök på respektive ort. Vid de två besöken i Kiruna intervjuades samtidigt 
en entreprenör. I Gällivare intervjuades en entreprenör vid det senare besöket i juni 2016. Samtliga 
intervjuer genomfördes i respektive organisations lokaler. 

5.2 Workshop 
En workshop med experter inom planering och utformning har genomförts inom ramen för 
projektet. Syftet med workshopen var att lyfta fram goda, innovativa och funktionella förslag och 
lösningar på planering och utformning i en stadsmiljö med avseende främst på vinterväghållning, dvs. 
miljöer som ger en attraktiv och funktionell stadsmiljö utan att ge avkall på estetik, framkomlighet 
och förutsättningar för drift och underhåll. 

Under workshopen visades 9 exempelbilder från olika stadsmiljöer (se bilaga 1). Bilderna visade både 
sommar- och vinterutföranden med olika teman som utgångspunkt för arbetet. Dessutom lades det 
fram nyckelord som en vägledning för arbetet. De var: traditionellt, innovativt, maskinellt och 
manuellt. 

Förutsättningarna att ta hänsyn till var följande: 

• Trångt 
• Kanstenar, fasta räcken, pollare 
• Lutningar 
• Möblering av gatumiljö 
• Lokal snölagring 
• Korsningspunkter 

Deltagarna arbetade i två grupper där olika förslag på lösningar och idéer arbetades fram. De två 
gruppernas resultat presenterades därefter vid en gemensam samling. 
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5.3 STRADA 
Uppgifter om olyckor och skador i trafiken har hämtats från databasen STRADA (Swedish Traffic 
Accident Data Acquisition), ett nationellt informationssystem om skador och olyckor inom 
vägtransportsystemet. Databasen innehåller uppgifter från polis och sjukvård; uppgifter från polisen 
är nationellt heltäckande sedan år 2003 och från sjukvården ingår sedan 2016 alla akutsjukhus. I 
Norrbotten är det enbart Gällivare och Sunderbyns sjukhus som räknas som akutsjukhus. Kiruna 
sjukhus och vanliga hälsocentraler i Sverige medverkar ej i STRADA. Den statistik som presenteras i 
denna rapport har tagit fram via databasen och berör olycksstatistik från de två kommunerna mellan 
åren 2009-2013. Statstiken har bearbetats via olycksbeskrivningarna så att olyckor med anknytning 
till snö, is eller halka går urskilja. 

6 Beskrivning driftorganisation 

6.1 Gällivare 
Gällivare kommuns webb ger en omfattande information avseende trafik & vägar där medborgarna 
kan hitta information angående gator, vägar, belysning, vinterunderhåll, kartor och mycket mer. 
Även kontaktuppgifter finns där. 

Gällivare kommuns organisation som arbetar med drift och underhåll vintertid har tillgång till en 
mindre maskinpark som består av en väghyvel, två hjullastare av olika storlek samt två lastbilar. En 
viss del av snöröjningen hanteras manuellt. I dagsläget har två personer ansvarat för att underhålla 
platser och ytor som är svåråtkomliga med maskiner, t.ex. busshållplatser, bänkar, konstverk/statyer, 
trappor, nära staket mm.  Vid Sjöparken som är ett område med en liten tjärn skapas oftast en 
snökulle där barn kan leka. En viss pistning av snö förekommer också där. Inga traditionella lekparker 
snöröjs vintertid. 

Den övervägande delen av vinterväghållningen sker genom upphandlade entreprenörer. Under 
vintern 2015/2016 var det fyra olika företag som ansvarade för var sitt område med snöröjning och 
halkbekämpning i de centrumnära delarna av Gällivare och Malmberget. Samtidigt går kommunens 
egen organisation går in och stöttar i dessa områden vid behov, framför allt vid busshållplatser. 
Datumparkering används i centrum för att underlätta arbetena (Ökvist, Gällivare kommun, 2015). 

Varje säsong sker ca 25-30 plogtillfällen till en kostnad av ca 300 000 kr/tillfälle. Ofta genomförs 
också halkbekämpning efter en plogsväng, framför allt inom prioriterade områden och på gång- och 
cykelvägar. Uppskattningsvis tranporteras mer än 100 000 ton snö per säsong bort till någon av 
kommunens två snötippar och man upplever att mängden som transporteras bort ökat under de 
senaste åren. Grus blandat med en liten del sand används för halkbekämpning och finns att hämta 
kostnadsfritt för medborgarna (Ökvist, Gällivare kommun, 2015). 

Snöröjning påbörjas inte alltid direkt vid ett snöfall, utan tar hänsyn till olika startkriterier, se tabell 1. 
Mängden nederbörd, prognoser, vind, temperatur och tidpunkt på dygnet och en viss flexibilitet hur 
och när snöröjningen ska utföras finns alltid med beroende på vädrets utveckling (Ökvist, Gällivare 
kommun, 2016). Prioritet 1 vägar snöröjs först. Exempel på det är gång- och cykelvägar och områden 
kring skolorna där halkbekämpning pågår kontinuerligt vid halka. På gatorna är det genomfartsleder, 
matarleder och busslinjen som snöröjs först. Därefter snöröjs villa- och industriområden och övriga 
gång- och cykelvägar. Prio 1 vägarna ska vara färdiga efter 6 timmar från start och all snöröjning ska 
vara genomförd efter 12 timmar. För att undvika störningar sker inte snöröjning mellan kl. 22.00-
03.00. 

Om spårbildning uppstår genomförs isrivning med väghyvel. Isrivning av gator i centrum påbörjas 
vanligen under mitten av februari. En vintermarknad genomförs årligen i Gällivare i mitten eller 
andra halvan av mars månad. Kommunens ambition är att all isrivning i centrum ska vara slutförd då 
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marknaden genomförs. Helst ska gatorna även vara snöfria vid det tillfället. Kommunens lilla 
hjullastare (av typen Wille) används bland annat för isrivning av trottoarer. Det sker då i alla 
områden, även de som normalt sköts av entreprenörer. På våren genomförs en större isrivning som 
omfattar alla bostadsområden. Då genomförs även portöppning till privata infarter. Innan isrivning 
måste man ofta transportera bort snövallarna för att rymma ismassorna. (Gällivare kommun, 2016). 

Den sand/grus som ligger kvar efter säsongens halkbekämpning sopas upp vilket man försöker 
färdigställa under maj månad. Då vintersäsongen är avslutad sker vanligtvis en besiktning av 
områdena för att dokumentera eventuella skador som skett under vinterperioden. Besiktningen 
avser oftast mark och infrastruktur som kan tillhöra både kommun och privata fastighetsägare och 
sker tillsammans med kommunen och entreprenörerna. 

Underhåll av gator under barmarkstid består av: 
• Asfaltering  
• Sopning  
• Sandupptagning  
• Skyltning  
• Städning av vägområdet 

 

Underhåll och skötsel av trafikanordningar är en uppgift där arbetet består av att byta ut skyltar, 
vägräcken, vägmarkeringar, vägvisning, gatunamn, och vägmärken som blir nerkörda av fordon eller 
skadade vid snöröjning. Även skyltar som tappat reflexfunktion byts ut då. Övergångställen och andra 
vägmarkeringar underhålls och målas om efter behov. 

6.2 Kiruna 
Även i Kiruna kommun finns en egen snöröjningsorganisation genom Tekniska Verken som är ett 
kommunägt bolag. Till skillnad från Gällivare sköts en större andel av gatuunderhållet i centrala 
Kiruna, ca 2/3, av den egna organisationen medan den resterande delen sköts av ett 
entreprenadföretag. 

För att dokumentera hur arbetet med vinterväghållning sker, har Kiruna kommun upprättat en 
kvalitetsdeklaration. Den fungerar som riktlinjer både för den egna organisationen och entreprenörer 
men ger också invånarna kunskap i hur man arbetar. Deklarationen innehåller information om 
snöröjning och halkbekämpning och beskriver tillsammans med kartmateriel när 
snöröjningsarbetena påbörjas inom de olika kvalitetsnivåerna och vilka tidsaspekter som då gäller, se 
tabell 1. Snöröjningsarbetet inom centrala Kiruna och Tuolluvaara är indelat i två olika nivåer; 
prioriterade respektive övriga områden. De andra tätorterna saknar denna indelning. Informationen 
finns till för att allmänheten ska känna till vilka vägar, gång- och cykelvägar som omfattas av de olika 
reglerna. Kommunens ambition är att gående, cyklister och bilister, oavsett bostadsadress, inte ska 
ha alltför långt till närmsta prioriterade väg, gång- eller cykelväg. Vid behov startar halkbekämpning 
efter avslutad snöröjning. Vid normal halka sandas korsningar och vissa vägar, bland annat 
busslinjerna i prio 1-områden. Gång- och cykelvägarna sandas till hälften för att möjliggöra 
sparkåkning på den andra halvan. Vid svår halka sandas alla vägar och hela gång- och cykelvägarnas 
bredd. Beträffande övriga områden så gäller att vid svår halka sandas alla huvudvägar och hela gång- 
och cykelvägarnas bredd så snart som möjligt. Bostadsgator sandas endast vid extrem halka (Kiruna 
kommun, 2016 och Kiruna kommun, 2016.1). 

Enligt Tekniska Verken hanteras ca 2-2,5 meter fallen snö ett normalår. Det sker ca 30-35 
prioriterade plogsvängar per säsong och 16-22 prio 2/övriga områden för de centrala delarna av 
Kiruna (inkl. de centrumnära bostadsområdena). Under säsongen 2015/2016 genomfördes totalt 41 
plogsvängar med uppmätt nivå av fallen snö på 233 cm (Eliasson, Tekniska Verken Kiruna, 2016). 
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Vid halkbekämpning används ofta makadam, 4-8 mm, istället för sand. Hela centralorten omfattas av 
datumparkering för att underlätta snöröjning. Särskilt i bostadsområdet Luossavaara är gatorna 
smala och trånga och små möjligheter att lagra snö lokalt.  Isrivning med väghyvel och därtill 
portöppning med hjullastare påbörjas vanligtvis på våren i mars månad (Wallgren, Tekniska Verken, 
Kiruna 2015). 

Alla maskiner som snöröjer och halkbekämpar ska vara utrustade med ett GPS-system så att det ska 
finnas dokumenterat när åtgärderna skett. De används också för att kunna göra positionsbestämda 
avvikelserapporter, som till exempel felparkerade fordon som hindrar arbetet. Systemet är under 
uppbyggnad och är inte fullt implementerat. Kiruna kommun har två specialbeställda så kallade 
vikplogar som används på lastbilar. De har utvecklats tillsammans med personal i Kiruna, är enligt 
uppgift unika i sitt slag och anses fungera bra. 

Även i Kiruna sker en besiktning av områdena efter en vintersäsong. På samma sätt som i Gällivare 
besiktas områdena för att dokumentera eventuella skador på mark eller anordningar som skett 
under vinterperioden. Eventuella skador kan läggas på entreprenörens ansvar att åtgärda. 

6.3 Sammanställning startkriterier och insatstider 
Både Gällivare och Kiruna kommun har satt upp ett regelverk för vilka snömängder som måste falla 
innan snöröjning påbörjas. Likaså är gator indelade i två olika prioritetsnivåer. Beroende på dessa 
kriterier gäller olika regler. Vid t.ex. extrem väderlek har man möjlighet att frångå dessa för att kunna 
arbeta mer praktiskt. Dessa tillfällen bedöms av respektive driftsledning och förs vidare till berörda 
entreprenörer. 

Tabell 1. Driftsprinciper i kommunerna. 
Ort Påbörjad 

snöröjning prio 1 
Påbörjad snöröjning prio 2 
/övriga områden 

Tidsåtgång 
prio 1 

Tidsåtgång 
prio 2 

Gällivare 6 cm ej angett 6 tim 12 tim 

Kiruna 5 cm 8 cm 5 tim 15 tim 
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7 Resultat 

7.1 Resultat från intervjuer och platsbesök 
Inledningsvis kan vi konstatera att det i princip enbart handlar om maskinell snöröjning och 
halkbekämpning men det sker till viss del även manuella insatser. För entreprenörerna är det oftast 
mest rationellt att kunna använda maskiner och utrustning som även är lämpliga för andra uppdrag 
och säsonger, och vinterunderhåll pågår bara under drygt halva året. Om det krävs någon typ av 
specialfordon för att klara uppdragen kan kostnaden öka eftersom de är svårare att merutnyttja och 
om avtalsperioden är kort innebär det även ett större risktagande för entreprenörerna. I orterna 
Gällivare och Kiruna, som har en dominerande gruvverksamhet, skapas många andra uppdrag för 
entreprenörernas maskiner. Det innebär i sin tur att små maskiner är mindre vanliga och är svårare 
att merutnyttja. Små maskiner saknar också den kapacitet som kan krävas ibland för att hantera de 
stora snömängder som det förekommer på de här platserna, och då menas inte bara tidsmässig 
kapacitet, utan de kan vara för lätta eller svaga för att kunna trycka undan stora snömassor. Det finns 
naturligtvis tillfällen och platser där en mindre maskin är ett bättre eller kanske enda alternativet, 
t.ex. på gångvägar, tunnlar, refuger eller andra platser där det finns låga tak eller smala passager där 
man behöver komma fram. Det kan också vara vid små broar eller andra platser där fordonets vikt 
har betydelse. 

Fler och fler privatpersoner anlitar företag för att maskinellt snöröja den privata gården. Det så 
kallade RUT-avdraget (Skatteverket, 2016) har också öppnat ytterligare för detta. Det kan skapa 
problem om det saknas tillräckligt utrymme att lägga den snön på den privata tomten. Allt oftare 
upplever kommunernas entreprenörer att den ”privata snön” tippas på kommunala ytor vilket oftast 
inte är tillåtet och skapar merarbete. 

I diskussionerna har det också framkommit hur viktigt det är att beställaren har uppdaterad 
dokumentation som beskriver hur områdena ska underhållas och om det finns särskilda 
regler/önskemål om hur och var snö får plogas eller lagras. Tillsammans med kartor ger det ett bra 
underlag för bägge parter att förhålla sig till för att minimera missförstånd eller misstag. 

7.1.1 Generella åtgärder/idéer 
Borttransport av snö upptar idag en stor del av vinterunderhållet. Till viss del lagras snö lokalt men i 
centrumnära delar är det ofta ont om plats och det skapas också så stora snömängder under en 
säsong att det helt enkelt inte är möjligt att kunna göra detta. Därför är det önskemål från 
entreprenörerna att kunna använda flera mindre tillfälliga lagringsplatser för snö istället. 

Mer samordning mellan exempelvis kommunala fastighetsbolag avseende snöröjning skulle kunna 
vara fördelaktigt för både beställare och utförare.  

Det finns ibland önskemål att halva ytan på gångstråk ej ska halkbekämpas med grus eller sand för 
att underlätta för sparkåkning. Det är möjligt att särskilja ytorna då sanden eller gruset sprids ut, men 
efter ett snöfall då ytan plogas hamnar lätt sanden på ”fel” yta och snön blir förorenad. Det måste 
också beaktas de ökade risker som kan uppstå om ytor ej halkbekämpas. 

7.1.2 Trångt 
Entreprenörerna har ofta påtalat hur trånga utrymmen och passager försvårar den maskinella 
snöröjningen. Som tidigare skrivits används oftast maskiner med stor kapacitet för att kunna arbeta 
effektivt. Nackdelen blir att både maskinerna och redskapen är utrymmeskrävande. Trottoarer, gång- 
och cykelvägar behöver, och är, inte lika breda som en gata för fordon för att uppfylla behoven för 
fotgängare och cyklister. Det är också en avvägning mellan kostnader och hur mycket mark som tas i 
anspråk. Smala trottoarer kan vara svårare att snöröja och halkbekämpa med maskiner, särskilt då de 
ligger vid en fasad. Det kan ytterligare försvåras om det finns parkerade fordon intill, särskilt om det 
är parkeringar som är vinkelräta mot trottoarerna. Om fordonen parkeras så att fronten eller 
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bakdelen sticker fram över trottoaren blir det ännu trängre för maskinerna. Likaså skapar stolpar, 
elskåp, utskjutande trappor, belysning och skyltar som hänger ut från fasader eller stolpar problem 
med det tillgängliga utrymmet. 

7.1.3 Korsningspunkter 
Övergångsställen är ofta kombinerade med kantstenar, ledstråk för synskadade, stolpar med skyltar 
eller signaler och ibland även pollare och räcken. På gator som är breda eller med ett stort flöde av 
fordonstrafik byggs ibland även refuger. Alla dessa åtgärder bidrar till att skapa en säkrare och 
tryggare trafikmiljö för fotgängare men samtidigt försvårar de för snöröjningen. 

7.1.4 Lokal snölagring 
Lokal snölagring är ett bra alternativ. Det minskar transportbehovet av snö och frigör mer resurser till 
snöröjning. Det som begränsar möjligheterna till lokal snölagring är bristen på utrymme och att 
hänsyn måste tas till underlag och avsmältning. I de två kommunerna Gällivare och Kiruna blir det så 
stora snömängder under en säsong att det inte är möjligt att lagra allt lokalt utan stora mängder 
transporteras till externa snötippar. 

I Kiruna finns exempelvis bostadsområdet Lombolo där vissa gator är smala och tomterna relativt 
små. Det innebär att en del fastighetsägare får problem med de stora snömängderna och skottar ut 
snö på gatorna. Snöröjningen försvåras då av små eller inga möjligheter att trycka undan snömassor 
och att fordon och släpvagnar parkeras längs gator. Det innebär ett extraarbete för entreprenörerna 
som då måste transportera bort snö som tillhör privata fastighetsägare istället för att bara röja 
gatorna. 

7.1.5 Kanstenar, fasta hinder och möblering 
Under en vinter kan kanter och hinder döljas under snö och is. Det är därför av största vikt att det 
sker utmärkning av vissa kanter och fasta hinder inför varje vintersäsong, särskilt på platser där man 
tidigare säsonger haft problem med skador och påkörningar. Inför varje säsong kan det också vara 
bra att beställare och entreprenörer åker runt och tittar på områdena och noterar platser som kan 
kräva extra försiktighet. Erfaren personal kanske känner till områdena men det kan vara tillfällen då 
ersättare arbetar eller då nya medarbetare eller entreprenörer har upphandlats som saknar 
erfarenhet från platserna. 

Möblering i stadsmiljön kan bestå av konstverk, planteringar, cykelställ, parkbänkar mm. På vissa 
platser kan man skilja mellan sommar- och vintermöblering, dvs. vissa möbler kan plockas undan på 
vintern för att underlätta framkomligheten för maskiner. 

7.1.6 Markvärme 
Vissa kommuner använder idag spillvärme för att hålla delar av gator och platser snö- och isfria. Det 
sker inte bara på gågator utan kan även användas vid branta backar där fordon färdas. Anläggnings- 
och driftkostnader bör beaktas, men de måste vägas mot de kostnader halkbekämpning och 
snöröjning innebär. Risken för halkolyckor minskas också avsevärt. 

7.1.7 Felrapportering 
I takt med den tekniska utvecklingen bland mobiltelefoner har det vuxit fram olika möjligheter för att 
rapportera händelser och tillstånd i exempelvis en kommuns gatunät. I Gällivare använder 
kommunen en app där nästan vem som helst som har en smart mobiltelefon kan rapportera in 
skador eller problem relaterade till gatunätet och vissa andra kategorier. Användare kan enkelt ange 
plats och komplettera med foto om så önskas. Sådana verktyg kan vara till stor hjälp för en kommun 
för att snabbt få kännedom om olika behov, till exempel snöröjning och halkbekämpning, samt 
prioritera och lagra i en central databas där de finns tillgängliga för de ansvariga. I dagsläget är det 
möjligt att göra felanmälan eller ge förslag på åtgärder till Kiruna kommun (Tekniska verken) via 
telefon eller e-post.  
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7.2 Resultat från workshop 
Vissa idéer i resultaten från workshopen är visionära, de kanske inte är genomförbara idag men får 
användas som utgångspunkt för nya arbetssätt och metoder, nu eller i framtiden. Gruppernas tankar, 
idéer och förslag presenteras kortfattat nedan. 

7.2.1 Generella åtgärder/idéer 
- Samtliga grupper ansåg det viktigt att olika yrkeskategorier som berörs av drift och underhåll 

ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet med planering, utformning, budget och beslut 
beträffande drift och underhåll 

- Utbildning av personal för att öka förståelse och kunskap. Var får eller inte får t.ex. snö 
placeras? 

- Sensorer i maskiner för att upptäcka hinder som inte syns pga. snö 
- Huvudgator bör vara uppvärmda 
- Ytor måste vara utformade så att de kan underhållas med maskiner 
- Välj rätt ytmaterial som även fungerar vid vinterförhållanden. Plattor som sticker upp kan 

skadas och bli väldigt hala 
- Prioritering av gc-vägar. 

7.2.2 Trångt 
- Ny teknik, multimaskiner? En redskapsbärare med olika verktyg monterade på en arm, kan 

vara snöblad, roterande borste, varmluft, dammsugare mm 
- Reducera antalet stolpar, använd en stolpe till flera funktioner (skyltar, belysning, bära 

ledningar mm.). De olika avdelningarna/organisationerna i en kommun behöver samarbeta 
mer för att uppnå det 

- Belysning monterad på fasader och lina för att minimera antalet stolpar 
- Möbleringszon: placera allt i en linje så blir det enklare att röja 
- Använd både en stor och mindre maskin tillsammans för att kunna behålla utformningar 
- Borsta snö? 
- Låt personal på DoU delta i möten då planering sker 
- Det finns en kultur att allt ska lösas med maskiner 
- Samla det som försvårar drift på ena sidan gatan, till exempel träd, bänkar, cykelställ, 

parkeringar 
- Välj träd med höjd så att grenar ej hindrar 
- Andra metoder än traditionell plogning/halkbekämpning? Använd spillvärme eller solpaneler 

för att smälta bort snö. Smält bara på strategiska platser, ej överallt 
- Bygg inte tak över hela gator, det blir skugga. Glasade tak bättre. Utskjutande tak från 

fastigheter (ej med stödpelare) kan vara bra för att ge skydd åt fotgängare mot regn och 
stark sol samt minska snömängden. Viktigt med höjd på tak så att maskiner kan köra under 

- Värdefulla och känsliga historiska föremål/platser/ytor måste kanske röjas manuellt eller inte 
alls 

- Skapa möjlighet för att kunna använda spark. Man ska använda bra vinterskor och om behov 
finns även halkskydd 

- Går det riva is eller på annat sätt behandla isytor så att de ej är hala(ej sandning utan nya 
innovativa metoder)? 

- Använd träflis/bark som halkbekämpningsmedel istället för sand. Salt? Kiruna saltfri 
kommun! Andra material eller restprodukter? 

- Grus är effektivt, särskilt då vädret/temperaturen växlar ofta 
- Ska vi behöva anpassa oss till varmare väder = mer halka? Nej! 
- Håll träd och stolpar varma med nya material/metoder så att snön smälter bort närmast (blir 

då enklare att drifta) 
- Skapa kommunalt ägda uppställningsplatser för släpvagnar, husvagnar, båtar mm. i 

bostadsområden som får användas av boende. Riskerar annars parkeras på gatan 
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- Skapa väderskyddade cykelparkeringar (arbete, hem, kollektivtrafik mm.), kanske i 
kombination med hållplatser 

- Inomhusparkeringar för bilar, utvecklad kollektivtrafik, marknadsför vintercykling. 

7.2.3 Kanstenar, fasta räcken, pollare 
- Inga utstickande trappsteg, ramper markiser, tak, ljusarmaturer, elskåp (teknikskåp) 
- Designa ytor/områden så att räcken ej behövs 
- Minska biltrafikens prioritet 
- Slutna, glasade hållplatser med automatisk skjutdörr och värme (kan stå öppen om det är 

varmt). Kanske kan hållas varma och frostfria med uppvärmt glas. Kan ge fler 
kollektivtrafikresenärer och reducerar snöröjningsbehoven 

- Snö kan ligga kvar efter snöröjning och dölja kantstenar och målade markeringar, ytor kan 
”försvinna”. Finns risk att fordon färdas på fel ytor. 

7.2.4 Lutningar 
- Ökar risken för halkolyckor, smältvatten som rinner och fryser 
- Samma höjd på ytorna ger mindre problem med kanter (höjdskillnader kan ändå försvinna på 

grund av packad snö) 
- Värme i gatorna kan minska risken för hala ytor. Samtidigt kan smältvatten rinna iväg och 

frysa på annan plats. Viktigt ta hand om ev. smältvatten! 
- Det är svårt att göra ytor utan lutningar (behövs bl.a. för avrinning) 
- Pykrete: En blandning av sågspån (14 %) och is (86 %) som blir mycket hårdare än vanlig is 

och smälter långsammare. Kan nästan liknas med betong. Går det använda som 
halkbekämpningsmedel istället för grus? 

- Nya material med hög friktion och dräneringsförmåga för minskad halkrisk 
- Smarta/intelligenta skor som gör det svårt att halka 
- Halkskydd för högklackade skor? 
- Drönare som inspekterar status på gator och ytor och kan rapportera in behov. 

7.2.5 Möblering av gatumiljö 
- Bänkar, papperskorgar, cykelställ - rutiner och tillvägagångssätt vid underhåll, tömning och 

snöröjning. Säsongsmöblering vid olika årstider 
- Sommar- vintermöblering, flexibla gaturum. Årstidsskiftande prioriteringar 
- Bättre gräs eller andra tåligare material som passar bättre i kallt klimat. Gräset är fint endast 

kort tid på året. Lingonris? Kan plockas på hösten. Reducerar behov av underhåll. Ytor (ta i 
anspråk parkeringsplatser!) som vintertid fungerar som snölagring kanske kan användas som 
uteservering/uteplats eller cykelparkering sommartid 

- Planera för både sommar- och vinterstaden. Flerfunktionsmöbler – rutschkana vintertid – 
sittplats på sommaren, använd gärna trä, lokalt material. 

7.2.6 Lokal snölagring 
- I gatumiljö; längs gata och på särskilda platser med tåliga material. Tillfälligt eller för längre 

tid. Viktigt att ta hänsyn till smältvatten, infiltration, dagvattenbrunnar, ev. markskador, 
nedsmutsning 

- Maskin som renar snö så att den är bra att använda till lek, bygga eller lagra 
- Strategi för ytors användande: snölagring, lek, uppställningsplatser och andra behov 
- Snö kan också användas till mycket! Kan fungera som farthinder, ljuddämpning, användas till 

separation av körfält eller stråk och som vindskydd 
- Grönstråk kan användas som tillfälliga snölagringsytor vintertid. 

7.2.7 Korsningspunkter 
- Minska antalet stolpar, kombinera behov av stolpar/pollare för belysning och trafikskytar 



12 
 

- Absorberande asfalt eller andra material minskar risken för vattensamlingar och gör ytorna 
enklare att använda och minskar behovet av underhåll 

- Farthinder som delvis förlorar sin effekt vintertid kan kompletteras med snövallar som 
avsmalningar. Dock måste siktförhållanden beaktas. 
 

7.3 Resultat olycksstatistik STRADA 

7.3.1 Halkolyckor 
Olycksstatistik angående fotgängarolyckor utomhus avser oftast gående som kolliderat med något 
fordon. Gående som halkar eller faller utan att ett fordon är inblandat räknas inte som en 
trafikolycka och kommer därför sällan till polisens kännedom. Olycksskaderegistret STRADA hämtar 
in uppgifter från både polis och sjukvård från trafikolyckor och ligger till grund för den officiella 
svenska trafikolycksstatistiken. Genom sjukvårdens medverkan kan därför även singel halkolyckor 
finnas med i olycksregistret. Samtliga akutsjukhus i Sverige rapporterar till STRADA, men i Norrbotten 
är det enbart Gällivare och Sunderbyns sjukhus som räknas som akutsjukhus. Kiruna sjukhus och 
vanliga hälsocentraler i Sverige medverkar ej i STRADA. 

Halkolyckor kan bero på brister i halkbekämpningen. Till stor del ansvarar kommunen för 
halkbekämpning på den mark de äger men det finns även privata fastighetsägare som är skyldiga att 
motverka halka vid deras fastigheter. Har fastighetsägaren eller kommunen brustit i sitt ansvar och 
någon skadas kan den personen ha rätt till ersättning för personskada. Det måste oftast kunna 
påvisas att de ansvariga varit vårdslösa för någon ska få ersättning, till exempel genom att inte ha 
sandat enligt sin underhållsplan, inte ha åtgärdat hål i marken, eller liknande (Konsumenternas, 
2016). 

Kunskapsläget om fotgängare inblandade i trafikolyckor och särskilt fallolyckor kan innehålla stora 
mörkertal på grund av att deras skador och olyckor är underrapporterade, särskilt i polisrapporterad 
olycksstatistik. Officiell statistik om vägtrafikolyckor har länge varit begränsad till olyckor där minst 
ett motorfordon har varit inblandat. Skaderegistrering från sjukhus visar att det sker ett ytterligare 
stort antal olyckor då fotgängare faller, s.k. singelolyckor (Öberg et al., 1996; Öberg, 2011). En typisk 
singelolycka för en fotgängare kan vara orsakad av halka och då främst på grund av snö eller is. 

En kontroll mot olycksregistret STRADA under en 5-årsperiod i Gällivare och Kiruna kommuner 
speglar också hur statistiken påverkas av att Gällivare sjukhus ingår i STRADA sedan juni 2011 medan 
Kiruna sjukhus inte ingår i olycksrapporteringen. Av den anledningen är nästan alla olyckor som skett 
i Kiruna polisrapporterade. Trots att Kiruna kommun har ca 28 % fler invånare än Gällivare (SCB, 
2016) och är större geografiskt, sker mer än dubbelt så många trafikolyckor i Gällivare enligt 
statistiken. 
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Tabell 2 nedan visar på en sammanställning av de olika olyckskategorierna. De flesta har skett i 
respektive kommuns central delar. Det totala antalet registrerade olyckor i tabellens sista rad avser 
alla trafikantkategorier, dvs. även fordon som varit inblandade i en olycka relaterad till halka. 
Gällivare har procentuellt fler fotgängarolyckor som har en koppling till halka än Kiruna, 10 % jämfört 
med 4 %. Enligt Gällivare kommun har man fått kännedom om ca 4 till 5 halkolyckor under 
vintersäsongen 2015/2016. 

Tabell 2. Trafikolyckor i Gällivare och Kiruna år 2009-2013 enligt STRADA. 

Olyckskategori Kiruna (antal olyckor) Gällivare (antal olyckor) 

Alla olyckor relaterade till halka 
på grund av is eller snö 

6 20 

I mörker 12 23 

Fotgängare 6 varav 2 pga. halka (4 % av det 
totala antalet olyckor i Kiruna) 

25 varav 14 pga. halka (10 % av 
det totala antalet olyckor i 
Gällivare) 

Cykel 7, ingen pga. halka 11, varav 1 pga. halka 

Moped 4, ingen pga. halka 9, ingen pga. halka 

Övriga olyckor (fordon mm.) 15 48 

Totalt antal olyckor under 
perioden 2009-2013 

50 136 

 

De olyckor som i sammanställningen ovan anges vara relaterade till halka på grund av is- eller 
snöunderlag är endast sådana där det tydligt framgått av omständigheterna, datum eller 
beskrivningen av olyckan att halka förekommit. Det kan finnas fler olyckor som har kopplingar till 
halka men det är inte möjligt att utläsa från olycksbeskrivningarna i databasen. 
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8 Analys och förslag på förbättrade driftsprinciper 

8.1. Samarbete, utformning och teknik 
I detta projekt har det framkommit betydelsefulla förslag och tankar som tillsammans kan förenkla, 
effektivisera och vara kostnadsbesparande. Olika metoder och upplägg kan tillsammans med en god 
planering vid byggande vara en av de bästa åtgärderna till att förhindra svårigheter och skapa goda 
förutsättningar för ett effektivt drift- och underhållsarbete. 

Ett långsiktigt samarbete mellan beställare och utförare är något som kan gynna bägge parterna. En 
kommun har, förutom gator och vägar, många andra verksamheter som har behov av drift och 
underhåll. Om kommunala bostadsbolag upphandlar sina behov samtidigt som kommunen kan det 
ge samordningsvinster för entreprenörerna vilket också borde avspegla sig hos beställarna. Gator 
som är prioriterade kräver en tidig insats med ett mer pressat tidsschema än vissa fastighetsytor. Det 
innebär att maskinella resurser kan fördelas bättre och styras mellan de olika behoven. Att 
vinterunderhåll kombineras med sommarunderhåll är en annan möjlighet, även om 
sommarunderhållet i vissa fall är mindre resurskrävande. 

Entreprenörerna föredrar maskiner med stor kapacitet för att kunna arbeta snabbt och effektivt. De 
ger oftast också en god arbetsmiljö för föraren. Maskinerna är även lämpliga till många andra 
uppgifter för en entreprenör. Nackdelen med stora maskiner blir att storleken på både maskinerna 
och redskapen är utrymmeskrävande vilket gör det svårt i trånga utrymmen. Det är en svår avvägning 
mellan att skapa och planera en miljö som underlättar för stora maskiner och som samtidigt är 
estetiskt tilltalande och uppfyller andra krav på ytanvändning, tillgänglighet och säkerhet. Om mindre 
maskiner måste användas eller är mest lämpliga, då bör det även finnas ekonomiska möjligheter för 
detta. 

Parkerade fordon utgör ofta hinder för snöröjning, därför används bland annat datumparkering för 
att ge bättre åtkomst till ytor. Fordon parkerade så att front- eller bakparti sticker ut över en trottoar 
gör att den tillgängliga bredden på trottoaren blir ännu mindre och därmed blir det svårare för 
maskinerna att komma fram. Det är därför bättre om fordonen parkeras längs med trottoarer och 
liknade, men det kan innebära att det blir färre parkeringsplatser. Likaså skapar stolpar, elskåp, 
utskjutande trappor, belysning och skyltar som hänger ut från fasader eller stolpar problem med det 
tillgängliga utrymmet. Det behövs bara ett hinder längs en lång trottoar för att en maskin inte ska 
komma fram. Det kan vara bättre med små maskiner i trånga utrymmen men det är då viktigt att 
beställare och entreprenör tillsammans är medvetna om att en sådan maskin kan ha en annan 
kostnadsbild på grund av att den har lägre kapacitet samt är svårare att merutnyttja. 

En synpunkt som framkommit från en entreprenör är att det vore önskvärt att skapa flera mindre 
tillfälliga lagringsplatser där snö från kanske en eller två plogtillfällen kan lagras för att senare kunna 
transporteras bort då maskinparken inte är lika upptagen med snöröjning. Det skulle avlasta det 
tillfälliga behovet av maskiner för borttransporter som istället kan delta i arbetet med snöröjningen 
av gator och därmed effektivisera det arbetet. Fler lagringsytor skulle kunna frigöras på befintlig 
parkmark, fastighetsmark (kommunala eller privata bostadsbolag) eller skapas i planeringsskedet 
men det ställer krav på att underlagen är anpassade och att det inte skapar trafiksäkerhetsmässiga 
problem med sikt eller liknande. Privata fastighetsägare behöver också informeras om var de kan 
lägga snö så att det inte innebär en extra hantering för kommunen. 

Sandning på enbart en sida på gångbanor förekommer i diskussionerna och sker i viss utsträckning i 
de två kommunerna. Skälen är främst för att underlätta för sparkåkning. Eftersom sparkåkning blir 
mer och mer ovanlig samtidigt som det arbetas för att öka cyklandet även vintertid bör det noga 
övervägas hur det ska prioriteras. Likaså kan fotgängare drabbas negativt om det saknas 
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halkbekämpning på ytor. Det är också svårt att undvika att sanden hamnar fel, särskilt efter plogning, 
och då har syftet med åtgärden gått förlorat. 

Ett av de vanligare redskapen vid snöröjning på vägar och gator i snörika områden är en diagonalplog 
(bild 1). Vid plogning utanför tätorten är den oftast monterad på en lastbil medan det är vanligare att 
en redskapsbärare eller hjullastare används i tätort. Diagonalplogen är oftast enkelt justerbart i olika 
vinkar för att anpassas för olika förhållanden. Nackdelen är att det endast går ploga med den, dvs. 
det går inte bära undan snö. 

 

Bild 1. Exempel på diagonalplog (foto: Siljum Mekan). 

 

En så kallad multiskopa, se bild 2, är en kombination av snöskopa och diagonalblad och används allt 
mer istället för diagonalblad. Multiskopan har sidoklaffar som kan justeras från förarplatsen i valfri 
vinkel eller vikas undan helt. Det gör att den kan användas både som en vanlig skopa och nästan som 
ett diagonalblad och dessutom ger det möjlighet till god åtkomst intill föremål och går utmärkt att 
bära undan eller lasta snö med. Den är dock inte lika lämplig där man önskar skapa plogvallar längs 
en väg. 

 

Bild 2. Exempel på en multiskopa (foto: Siljum Mekan). 

Lastbil med diagonalplog används också i tätorter men framförallt vid landsvägsplogning där det är 
möjligt med högre färdhastigheter med få hinder. Kombineras ofta med sidoplog. I Kiruna har 
kommunen köpt in två egendesignade så kallade vikplogar (bild 3) att användas på lastbil. En vikplog 
är i princip en diagonalplog med en led på mitten som gör att plogen kan vinklas åt valfritt håll. 
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Bild 3. Vikplog Kiruna kommun (foto Peter Rosander). 

Det som gör plogen i Kiruna speciell är att den har delningen något förskjuten i sidled så att den 
högra delen blir längre. Syftet är att det ska ge fördelar i snäva korsningar och enligt uppgift är man 
nöjd med funktionen. 

De flesta plogredskap har ett slitstål, släta eller tandade, undertill som skrapar mot underlaget. De 
släta ger en mycket slät och jämn yta, nackdelen är att den samtidigt kan bli mycket hal för främst 
fotgängare. Det är därför rekommenderat att använda tandade slitstål som ger en mer ruggad yta. 
Nackdelen är kortare livslängd och att det kan ge spårbildning som kan påverka cyklister. 

Möblering och planteringar i staden måste ske med tanke på att vinterförhållanden kräver 
snöröjning. Ett bra alternativ är att skilja på vinter- och sommarsäsongerna genom att variera den 
efter behov. Likaså är det betydelsefullt om de kan placeras i linje på enbart en sida på gatan, det 
skapar friare ytor och kan även vara bra om man vill tänka på möjlig solinstrålning eller skugga mellan 
byggnader. På samma sätt är det bra att välja platser för lokal snölagring där de kan smälta snabbare 
om de placeras i soliga lägen. Färre stolpar underlättar snöröjning, skyltar och belysning kan med 
fördel monteras på fasader eller lina men då måste de sitta tillräckligt högt så de ej hindrar fordon att 
passera under. Om möjligt, montera flera skyltar eller belysningar på samma stolpe. 
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8.2 FIA – Effektivare drift och underhåll 
 
FIA – Förnyelse i anläggningsbranschen, var ett projekt som påbörjades under år 2003 av dåvarande 
Banverket och Vägverket. Syftet var att branschen tillsammans skulle titta på problem som fanns och 
skapa en bransch som är en respekterad samhällsbyggare med hög effektivitet. Flera aktörer i form 
av kommuner, entreprenörer, konsulter, materialleverantörer deltog i arbetet. Projektet avslutades 
2012 men ledde till i flera goda resultat. Ett av dessa var en genomgång av drift- och underhållsfrågor 
med rekommenderade åtgärder för att skapa goda relationer med brukarna i samhället; medborgare 
och trafikanter samt mellan beställare och utförare. De förslag som gavs är värdefulla och kan med 
fördel användas som ett underlag till att utveckla drift och underhåll i en kommun. 
 
Förslagen var följande: 
 
”Rekommenderade åtgärder för att skapa goda relationer med användarna och det omgivande 
samhället: 

• Utveckla formerna för dialoger med trafikanter, medtrafikanter, järnvägsföretag, närboende, 
näringsidkare och samhället i övrigt. Genomför dialoger om drift och underhåll för att 
bibehålla och utveckla funktionaliteten i anläggningarna och beträffande tillgänglighet, 
framkomlighet, säkerhet, komfort och miljöpåverkan 

• Utveckla kunskap om och synliggör sambanden mellan åtgärder och nyttor 
• Etablera fora mellan olika anläggningsägare för samordning och återföring av 

”kunderfarenheter”. 
 

Rekommenderade åtgärder för att skapa goda relationer mellan beställare och utförare för att 
stärka kundnyttan 

• Utveckla förfrågningsunderlagen för upphandling och kontraktering av drift- och 
underhållstjänster beträffande beskrivning av tjänstens innehåll/omfattning, fördelning av 
ansvar och ersättningsgrunder, bl.a. för att stimulera till innovationer i verksamheten 

• Standardisera och skapa gemensamma beskrivningar av tjänstens innehåll/omfattning/ 
funktion för att förenkla för och stimulera fler att delta i konkurrensen om uppdragen. 
Utveckla en Funktions-AMA för driftverksamhet 

• Utveckla samverkansmodellen för att klara det totala spektrat av händelser, eftersom 
förutsättningarna skiftar från tid till annan och ofta snabbt 

• Utveckla gemensamma regler för avtal om kontraktering av drifttjänster inom 
anläggningsbranschen motsvarande AB och ABT för entreprenader. Ett sådant uppdrag ges 
lämpligen Byggandets kontraktskommitté 

• Utveckla formerna för och incitamenten till att få goda arbetsmiljöer för alla medarbetare 
• Utveckla formerna för och intensifiera arbetet med uppföljning och återföring av 

erfarenheter i syfte att öka kundnyttan.” 
(Trafikverket, 2016). 
 
Ett fortsättningsarbete har påbörjats där FIA:s arbete ligger som grund men då fokus har förflyttats 
till utbildningsfrågor, KIA – Kompetensförsörjning inom anläggningsbranschen (KIA, 2016). 
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9 Diskussion 

I de möten som skett med entreprenörer och kommunföreträdare i de två kommunerna har 
värdefull kunskap kommit fram. Organisationerna har en bred erfarenhet att ta tillvara och det är 
viktigt att beställare och utförare har en samsyn på hur man önskar att resultaten ska bli. Vägen dit 
kan kanske ske på olika sätt men det är viktigt att förutsättningarna är sådana att de kan genomföras. 
Det ställer krav på att bland annat på den fysiska miljön är bra utformad och att ekonomiska 
förutsättningar finns. 

Målet för en kommun beträffande snö- och halkbekämpning måste vara att skapa en trygg och säker 
miljö med god framkomlighet för alla trafikslag och trafikanter. Ingen ska behöva skadas p.g.a. halk- 
eller fallolycka på kommunal mark, inte heller ska det finnas ojämnheter som försvårar 
framkomligheten. Det ska vara naturligt att kunna välja att gå eller cykla året runt. Drift och underhåll 
ska vara ett stöd för detta. Det är i grunden politiska beslut i en kommun som styr detta och det 
medför delvis en ny syn på drift och underhåll, men ur ett utvecklingsperspektiv är det ett mål som är 
bra. Men, att fatta beslut är bara en del av arbetet, det måste skapas förutsättningar, både 
ekonomiska och planeringsmässiga, så att det är genomförbart. En god planering kan ge många 
fördelar för arbetet. 

Inför en upphandling av drift och underhåll av gator är det viktigt att beställaren noga har avvägt vad 
man förväntar sig av arbetet och budgetera för detta. Likaså måste entreprenörerna kunna begära en 
ersättning som motsvarar de uppgifter som de förväntas utföra. Trots att en upphandling innehåller 
många olika krav som måste uppfyllas är det ofta kostnaden som har störst betydelse. För 
entreprenören innebär det att man försöker lämna en offert med ett så lågt pris som möjligt i 
förhållande till uppgifterna. Det kan medföra att företagen inte har tillräckligt utrymme för att 
använda den mest lämpade utrustningen för de olika uppdragen som finns i en stad. Exempelvis 
kanske man inte använder en mindre maskin trots att det är det bästa alternativet i förhållande till 
platsens utformning eller att en metod anses alltför tidskrävande jämfört med en annan. Sådana 
exempel gynnar varken beställare eller utförare och kan påverka slutresultatet.  

Den kommunala budgeten för snöröjning och halkbekämpning är ett ofta diskuterat ämne. Är det 
ekonomiskt fördelaktigt att spara in på drift och underhåll? Statens väg- och 
transportforskningsinstitut, VTI har i en rapport jämfört kommunernas kostnader för 
vinterväghållning med antalet skadade fotgängare som rapporterats till STRADA. Den visar att den 
samhällsekonomiska skadekostnaden för fotgängare är betydligt högre än kostnaden för 
vinterväghållningen på is och snö. Jämfört med den totala vinterväghållningskostnaden i kommuner 
där kommunen vinterväghåller gångytor är skadekostnaden minst dubbelt så stor (VTI, 2012). Man 
drar slutsatsen att samhällsekonomiskt vore det lönsamt med större satsningar på vinterväghållning 
för fotgängare, men, hur ska en modell för sådan ekonomisk kompensation till kommunerna se ut? 

Det är också viktigt att bedöma hur olika åtgärder och beslut påverkar medborgarna och vilka 
upplevelser de får. Snö som inte tas om hand direkt och får ligga kvar komprimeras av 
fordonstrafiken och blir svår att röja med traditionella maskiner. Det kan istället kräva omfattande 
hyvling som är mer tidskrävande och kanske till och med mer kostsam. Utvalda stråk eller platser kan 
få markvärme som smälter bort snö och is som ett alternativ till traditionell snö- och 
halkbekämpning. Avrinning måste dock säkerställas. 

Skapar snö i staden enbart kostnader och besvär? Snö kan även användas till mycket positivt. Den 
kan användas som ett element i trafikmiljön, den kan skapa avgränsningar och avsmalningar som kan 
öka trafiksäkerheten. Det går skapa lekytor för barn, backar för skidåkning och pulkåkning, som 
byggnadsmaterial till konstverk, som skydd mot buller och vind eller skapa helt unika miljöer som en 
årstidsvariation.  
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10 Förslag på fortsatt arbete 

Resultaten från detta projekt har gett svar på frågor och visat på tänkbara lösningar. Det finns dock 
områden som inte berörts i så stor del eller som kan fördjupas ytterligare. Till exempel har det inte 
skett någon analys av de upphandlingar som ligger till grund för den nuvarande organisationen och 
arbetssättet. Olika entreprenadformer finns, t.ex. partnering som är en arbetsform där en kommun i 
större utsträckning delar på arbetsuppgifterna med entreprenörer. Det skulle också vara av intresse 
att studera frågor om dokumentation och kunskapsöverföring samt hur ett utökat samarbete mellan 
kommun och fastighetsägare kan påverka arbetet. 

I detta projekt har det vid flera tillfällen förekommit diskussioner angående snöröjningsmaskinernas 
storlek och kapacitet. Entreprenörerna vill helst använda stora maskiner, de är effektiva, starka, kan 
merutnyttjas till andra uppdrag mm. men nackdelen är att åtkomsten till utrymmen där det är trångt 
eller låg höjd begränsas. En mindre maskin kan också vara för lätt eller svag för att orka pressa undan 
stora mängder snö. Om det systematiskt testades nya och mindre maskiner där både effektivitet och 
ekonomisk utvärdering ingår, skulle kunskapen öka. 

Det behövs också en ökad medvetenhet om ekonomiska konsekvenser i samhället beträffande 
kostnader för olyckor kopplade till (bristfälliga) driftsåtgärder. Hur ska en ekonomisk fördelning 
mellan stat och kommun utformas? 
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Bilaga 1. Scenario från Attract Workshop 

 

Case 1a. Trångt/narrow 

 

Case 1b. Trångt/narrow 

 

 



 
 

Case 2. Kanstenar, fasta räcken, pollare/curb stones, railings, bollards 

 

 

 

 

Case 3. Lutningar/inclination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Case 4a. Möblering av gatumilö/design of street environment 

 

 

Case 4b. Möblering av gatumiljö - sommar/design of street environment, summer 

 

 

 

 

 

 



 
 

Case 4c. Möblering av gatumiljö – vinter/design of street environment 

 

 

 

Case 5. Lokal snölagring/local snow storage 

 

 



 
 

Case 6. Korsningspunkter/crossings 
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