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Förord 

Denna rapport är upprättad som examensarbete i utbildningen Samhällsbyggnad, Luleå Tekniska 
Universitet (LTU). Arbetet med rapporten omfattar 7,5.  Under min praktikperiod har jag jobbat med 
väginventering. Min handledare ansåg att det skulle vara passande för mig att göra examensarbete 
om metoderna som används för inventering av väg. Jag tyckte det kändes relevant och valde det som 
mitt ämne för självständiga examensarbetet. 

Jag som är författare till denna rapport heter Mingjiao Huang och jag har, med översyn av min 
handledare, arbetat löpande med examensarbetet från juli till september 2019 

Jag vill börja med att tacka min handledare Virgilio Perez Ramböll, Luleå, under mitt examensarbete. 
Jag vill även tacka teknikansvarige Calle Ossbahr, som försett mig med betydelsefulla dokument, och 
alla andra kollegor på Ramböll RST som har hjälpt mig och därför varit en förutsättning för att jag 
kunnat genomföra mitt examensarbete. 

Till sist vill jag även rikta ett stort tack till min handledare Camilla Lindmark på Luleå tekniska 
universitet. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Ramböll RST i Luleå. Syftet har varit att beskriva 
metod och process för arbetet med väginventering. Det har lagts särskild vikt vid att beskriva för- och 
nackdelar med nuvarande metoder. 

Syftet med inventering är att klargöra det fysiska och funktionella tillståndet hos vägen och dess 
sidoområde. Inventering är underlag för planering och genomförande av åtgärder som erfordras för 
att säkerställa att kraven uppfylls på både kort och lång sikt. Inventeringen avser att identifiera 
homogena delsträckor för att möjliggöra projektering av lämplig åtgärd. (VVMB120 Inventering och 
värdering av befintlig väg, 2009) 

RST avdelning på Ramböll erbjuder en underhållsutredning som redovisar en detaljerad bild av 
tillståndet på gator, vägar och GC-nät. Resultatet ger politiker och tjänstemän ett viktigt underlag i 
budgetarbetet. Underhållsutredningen gör att insatserna kan optimeras för att ge största effekt och 
bästa funktion per satsad skattekrona. 

Företaget har som målsättning att deras metoder för inventering ska vara ledande i Sverige. Arbetet 
med inventering kan utföras ekonomiskt och effektivt med aktuella metoder, men det finns 
begränsningar hos nuvarande metoder som påverkar arbetets kvalitet. 

I detta examensarbete har jag behandlat: 

 Processen för arbete med inventering 

 Vad innebär arbetet med inventering 

 Vilka metoder har Ramböll RST för att utföra inventering 

I rapporten utreds för- och nackdelar med de aktuella metoderna. Det finns även en diskussion om 
hur inventeringen kan göras på kortare tid och ändå bevara hög kvalitet. Min förhoppning är att 
denna rapport kan vara underlag för en positiv utveckling av arbetet. 
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1       Inledning 

1.1 Bakgrund 
Inventering av väg är en av de tjänster som Ramböll RST erbjuder. Eftersom inventering och 

bedömning av kompletteringsåtgärder görs digitalt blir informationen lättillgänglig för vidare 

bearbetning.  Det ger möjligheter att beräkna kostnaderna för väghållarens underhållsbehov av 

vägmarkering. Tanken är att redovisningen ska kunna fungera som en underhållsplan för 

vägmarkering och att underlätta uppföljningen av utfört arbete. Nationell vägdatabas(NVDB) 

innehåller hela det nationella vägnätet, som omfattar statliga, kommunala och enskilda vägar. NVDB 

ska tillgodose behovet av grundläggande väginformation även på lång sikt och vara tillgänglig för 

både offentliga och kommersiella aktörer (Förstärkningsåtgärder, 2012) . För att samla in och 

uppdatera data för befintliga vägar, behöver inventering utföras. 

Ramböll RST erbjuder en underhållsutredning som redovisar en detaljerad bild av tillståndet på gator, 

vägar och GC-nät. Resultatet ger politiker och tjänstmän ett betydelsefullt beslutsunderlag. 

Underhållsutredningen gör att insatserna kan optimeras för att ge största effekt och bästa funktion 

per satsad skattekrona. 

För att kunna ge ett bra resultat/underlag till Rambölls kunder så måste arbetet med inventering 
utföras med stor noggrannhet och samtidigt hög effektivitet. Mitt examensarbete kommer att utreda 
kvalitet på resultat av inventering som Ramböll gjort. 

 

1.2 Syfte 
Syfte med denna rapport är att beskriva de metoder som användas för inventering. Dessutom ska 

nackdelar och fördelar av de aktuella metoderna i Ramböll RST utredas och bedömas. 

Detta arbete skall ligga till grund för att Ramböll RST ska kunna ge bättre resultat vid inventering. 
Framtidens arbetsmetoder kan utvecklas positivt genom att ta hänsyn till nackdelar som finns i de 
aktuella metoderna. Rapporten skall även fungera som ett stöd-dokument för nyanställda i arbetet 
med väginventering. 
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1.3 Frågeställning 
Med följande frågeställning kommer arbetes syfte att uppnås. 

Vad innebär arbetet med inventering av väg? 

Hur ser processen för inventeringsarbete ut hos Ramböll RST? 

Vilka metoder användas för inventeringsarbete hos Ramböll RST? 

Vad är fördelar och nackdelar med aktuella metoder? 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Att inventera befintliga vägar innehåller flera olika arbetsmoment. Detta kan röra tjälskador, 
cementbundna lager, obundet material, skador och ojämnheter, inventering av företeelser, 
inventering av företeelsers skick. I denna rapport har jag att avgränsat innehållet till inventering av 
skador, företeelser och deras skick.  

Ytterligare en avgränsning är att endast företaget Rambölls metoder studeras. 

1.5 Projektorganisation 
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2 Definitioner 
Det kommer en ordlista med tillhörande förklaringar på ord som nämns i Rapporten: 

Ramböll RST 

Ramböll RST (road survey teknologi) är ett affärsområde inom Rambollkoncernen. Ramböll RST är 

experter inom drift och underhåll genom hela kedjan, från datainsamling om nuvarande förhållande 

och tillstånd, till att föreslå hållbara lösningar på drift underhåll. I RST finns det också expertis för 

bärighetsdimensionering av hårdlagda ytor såsom vägar, flygplaster och lastytor. 

Företeelse på väg 

På vägarna finns olika företeelser som inventeringen syftar till att kartlägga. Det kan handla om 

företeelser så som vägräcken med attribut som balkräcke eller rörräcke. 

I Ramböll inventerings arbete finns det två typer av företeelser: Punkterföreteelser och 

längdföreteelser. Punktföreteelse är saker som busshållplatser, parkeringsplatser och farthinder som 

endast är punkter. Längdföreteelser är saker som vägräcken, viltstängsel och cykelvägar som har en 

startpunkt och en slutpunkt. 

NVDB 

NVDB(nationell vägdatabas) är resultatet av ett regeringsuppdrag som Vägverket fick 1996. NVDB 

omfattar ett referensvägnät och en stor mängd data kopplas till vägnätet. Det används av både 

offentliga och privata aktörer. 

DO 

DO är kort av ord driftområde. I Sverige är det entreprenörer som sköter vägunderhållet inom ett 

geografiskt område. Ett sådant område brukar kallas driftområde. Kartan visar information om 

driftentreprenören i ett särskilt område och kartor över området. Ett driftområde innehåller många 

olika vägar. Men en väg kan delas upp i mer än ett driftområde.  

  

Figur 1 Driftentreprenörer i Sverige (Trafikverket, Trafikverket.se, 2019) 
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Till exempel, driftområdeskarta i Älvdalen visar tydligt alla vägar som tillhör i området, ser Figur 2. 

 

Figur 2 Driftområdeskarta Älvdalen (Trafikverket, NVDB på webb, 2016) 

 

Inventering 

Inventering är en observationsundersökning där data och information insamlas. I detta 

examenarbete kommer jag att beskriva arbete av inventering av företeelser på vägar. 

Laser RST 

Laser RST är ett avancerat kontaktlöst datorbaserat mätsystem, som saknar  rörliga delar. 

SIT 

SIT är en applikation som användas för djupare analys av vägmiljön med hjälp av högupplösta bilder. 

Med SIT utgöras företeelse inventering, kvalitetbedömning. Objekt i vägmiljön kan identifieras och 

bedömas med sin position. 

Databas 

Databas är en tabell innehåller all information som sparade i inventering. Databas fungerar som ett 

Excel dokument där det är möjligt att kontrollera de registreringar som gjorts. 
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Trafikverkets underlag(gamla mängder) 

Trafikverket har information om samtliga befintliga vägar i Sverige. I underlaget finns det data av 

företeelser på vägar, exempelvis, mängder av brunnar på väg 45 i driftområde Älvdalen, längder av 

vajerräcke på väg 70, detta mängder kan kallas gamla mängder i arbetet. Med trafikverkets underlag 

kan granskning av resultat underlättas. 

KML-fil 

KML-fil innehåller 3D-geografisk modelleringsdata som sparas i XML-baserat format. KML-filer kan 

lagra information om: poäng, linjer-vägar, rektanglar, bilder, 3D-modeller och textbeskrivningar.  

Data som lagras i KML-filer kan användas för att markera och beskriva geografiska platser, eller lägga 

till olika kameravinklar eller överlagringsstrukturer. KML-filer kan läsas in i Google Earth, vilket gör 

det möjligt att visa och redigera KML off-line och online. (File extension) 

 

 

3 Material och metoder 
I denna rapport har jag använt intern dokumentation ”DO inventering manual”, 

”Do_Inventering_Process_Att_Göra”. Även styrdokument ”Förstärkningsåtgärder” och ”inventering 

och värdering av befintlig väg” från trafikverket har studerats. 

Intern inventerings datorprogram SIT och Google Earth har använts för att genomföra 

inventeringsarbete.  

Möte har genomförts med min handledare, Virgilio Perez, som är uppdragledare på Ramböll RST. 
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4 Metod för inventering hos Ramböll 

4.1  Inventering  
Om ett vägobjekt anses vara i behov av åtgärd på en väg då skall inventeringen genomföras. 

Inventeringen syftar till att upptäcka och bedöma skador som påverkar funktionen hos 

vägkonstruktionen och dess sidoområde och klarlägga orsaker till skador. Inventering skall utföras i 

sådan omfattning att man kan bedöma åtgärdsbehoven och behov av eventuella ytterligare 

undersökningar. (VVMB120 Inventering och värdering av befintlig väg, 2009). Under 2018 har bland 

annat kommunerna Södertälje, Ulricehamn och Östhammar genomfört underhållsutredningar med 

syfte att kartlägga aktuell status och behov av underhåll av kommunens asfaltbelagda gatunät. 

Ramböll RST har inventerat 5400 km gator och GC-vägar under 2016-2018. 

Ramböll RSTs underhållsutredningar(inventering) ger kommunen ett enhetligt och överskådligt 

planerings- och beslutsunderlag för dess underhållsbeläggningar på gatu- och GC-vägnät. Genom en 

detaljerad inventering av skadeläget samlas information. Gatunätets skick beskrivs i detalj för 

enskilda objekt och i övergripande statistik. Redovisningen görs i rapporter, med text, bilder, tabeller 

och diagram, samt grafiskt på kartunderlag. Ofta anlitas Ramboll RST även till möten med 

kommunens beslutsfattare, för att presentera utredningens resultat. 

All information kopplas geografiskt med lagrad GPS-data, vilket ger kommunen möjlighet att 

importera och visualisera utredningens resultat i kommunens GIS-miljö. Vid inventeringarna samlas 

digitala bilder, som ger en god överblick över väggytan och det angränsande gaturummet, med 

stolpar, skyltar, kantsten m.m. Information kan användas i många olika sammanhang. Bilderna 

levereras med ett visningsprogram som kan läggas centralt och via nätverk ge åtkomst för flera 

användare. (RST) Inventerings arbete inom Ramböll RST kan grovt delas upp i två delar: inventering i 

fält och datahantering i dator program. 
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Figur 3 Modern inventerings teknik (Trafikverket) 

4.2 Inventering i fält 
För att kunna samla information från vägar, behöver fältarbetet genomföras. Innan fältarbete 

påbörjas ska berörd personal ha genomgått en kurs. I kursen innehåller RSTs software, körplanering 

vilken ska ta hänsyn på väder och trafik, förståelse för processen, kartexempel, fältinventerings 

instruktioner. Även gammal information från trafikverket och väglista ska hanteras. Aris karta ska 

uppsättas. Inom fältarbetet nyttjas ett special mätningsfordon är det viktigaste metod som vi 

använder i Ramböll RST. Det finns några andra metoder och underlager som behövs förutom 

mätningsfordon för att fältarbete kunna utgöras. 

4.2.1 Mätningsfordon 

RST 2 är det mätningsfordon som används för inventering i Ramböll RST, ser Figur 5 Mätningsfordon 

och Figur 6 Insidan av mätningsfordon. I mätningsfordonet finns ett system laser RST som samlar in 

data kontinuerligt med normal trafikhastighet. Positionering av insamlade data görs både genom 

exakt längdmätning och av koordinater. Systemet kan köras i automatiskt läge för att säkerställa hög 

precision i markering av start och slut på varje mätsektion. För mätningar på låg nivå där yttersta 

precision i start och stopp av mätning krävs en fotocellenhet.  Parametrar och annan 

enkätinformation visas i realtid på datorskärmen i bilen samt sparas i datorn. Detta möjliggör att man 

kan kontrollera datainsamlingen i realtid, och säkerställa insamling av korrekt data i fält. Beräkningar 

i realtid av valda parametrar kan göras över en specificerad rapport intervaller (vanligtvis mellan 5 

och 100 meter). I en standardkonfiguration systemet samlar avstånd och koordinater. Digitala rätt-

av-vägs bilder av vägen och omgivningar samlas också in.  

Utöver dessa objektiva mått kan subjektiva parametrar anges manuellt av operatören under 

mätningen och lagras direkt med normala RST-data. Mätningarna kan relateras till en lämplig 
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referens system för att underlätta identifiering av data. (Ramböll RST, 2014)

 

Figur 4 Relevanta system i fordon 

 

 

 

 

 

Figur 5 Mätningsfordon 
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Figur 6 Insidan av mätningsfordon 

4.2.1.1 Main computer 

RST-mätsystemet styrs via en huvuddator. All mätning systemprogramvara (RSofT) lagras på 

hårddisken (HDD) på den här datorn, tillsammans med sina egna operativsystem (OS) och 

operativsystemen till potentiellt andra disklösa datorer. 

Huvuduppgifterna är: 

 Kontrollera datainsamlingen 

 Förse systemoperatören med beräknad mätning i realtid parametrar för 

datainsamlingsövervakning 

 Utför i viss mån realtidsberäkningar av mätparametrar 

 Lagra insamlade data 

På huveddatorn finns programvara för kontroll av data efter avslutad mätning, utförande av system 

kalibrering och genomförande av diagnostiska tester av system. (Ramböll RST, 2014) 

4.2.1.2 Digital  image kamera  

Systemet för bildtagning i realtid(RICS) är baserat på en färgkamera Allied Vision Technology Prosilica 

GT1380C. Kameran har en upplösning på 1360 x 1024 med Gigabit Ethernet Gränssnitt (GigE Vision). 

Kameran har en bildhastighet på 30 fps vilket betyder att en bild kan fångas så ofta som alla meter 

upp till 30 m/s (108 km/h). Linsen är en Schneider 8 mm P-Iris (Precise Iris) lins. Funktionen P-Iris 

innebär att linsen kan ställas in för att antingen köra in automatiskt läge, d.v.s. Iris öppnas/stängs 

baserat på feedback från kameran eller springa med en fast Iris-öppning. P-Iris-linsen är helt 

motoriserad och kontrollerad av kameran via programvara.  

Systemet består av två kameror som kan monteras på fordonets tak och inuti fordonet vindskydd. 

Kamerorna är utrustade med snabb låsfästen för enkelt och snabbt montering. Varje kameraposition 

kan justeras fritt i alla riktningar och vid varje kameraposition finns ett Cat.6 Ethernet kabel tillgänglig 
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för data och strömfördelning. Kamerorna drivs med PoE (Power over Ethernet) injektorer som finns i 

rackskåpet i fordonets bakre fack. Systemet är utrustat med två PoE-injektorer och därför måste 

lämplig kabel anslutas till varje injektor beroende på den valda positionen för varje kamera. (Ramböll 

RST, 2014) 

4.2.1.3 Subjektiv knappenhet 

Förutom objektiva mått anges även manuellt subjektiva parametrar av operatören under mätningen 

som förvaras direkt med de normala RST-data. Sådan subjektiv information kan relatera till RST-

åtgärder eller vara helt oberoende. Ingångsenheterna kan konfigureras för att tillhandahålla 

användardefinierad subjektiv input. (Ramböll RST, 2014) 

 

Figur 7 Keyboard i fordon (Ramböll RST, 2014) 

 

 

 

4.2.2 Övriga metoder  

Förutom mätningsfordon, ska kartunderlag, vägförteckning och val av företeelser utgöra 

inventeringsarbete. I kartunderlag visas samtliga vägar som tillhör i ett driftområde. Det finns 

specifika informationer för vissa vägar i en vägförteckning och även vilka företeelser ska tas inom 



11 
 

driftområde ser Figur 9 Vägförteckning med val av företeelser . 

 

Figur 8 Kartunderlag för Sveg (Trafikverket, NVDB på webb, 2016) 

 

Figur 9 Vägförteckning med val av företeelser (Ramböll RST) 

 

 

 

 

 



12 
 

4.3 Inventering i SIT 
När datainsamling genomförts i fält, ska mätdata förflyttas från mätfordon till kontorsdator. Mätdata 

importeras i inventeringsprogrammet ”SIT”. Kontors personal ska ”köra” alla vägarna i SIT genom alla 

bilder som mätning fordon har tagit i fält. Syfte med kontors arbete är att kontrollera alla företeelser 

tagna i fält, raderar onödig registrering, detaljlera/definiera specifik information till vissa företeelser, 

till exempel och definiera typer av räcker, sidoområde, typer av busshållplatser. Förutom detta ska 

en datalista i Excel form expoteras, som  kan underlätta databehandling senare. Inom kontors arbete 

till inventering, används främst programmen SIT, Google Earth och Excel.  

4.3.1 SIT 

SIT är en programvara som ett internt RST-verktyg i Ramböll RST för att kunna göra 

inventeringsarbete. I programmet ”SIT” förflyttar sig användaren längs vägarna. Registreringar av 

utvalda företeelser görs med tangentbordet. Det finns möjlighet till registrering av punktföreteelser 

(ett enkelt koordinatpar, ex. brunnar) och sträckföreteelser (start- och slutkoordinater samt den 

rullade länden mellan start och slut, ex. vägräcken). Alla registreringarna sparas och exporteras i en 

Excel fil, ser Figur 10 SIT program och Excel fil.  

 

Figur 10 SIT program och Excel fil 

SIT innehåller 7 fönster: framkamera, bakkamera, huvudmeny, kontrollpanel, karta, data plot och 

event-ruta. 
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4.3.1.1 Framkamera och bakkamera 

I fönstret för framkamera visas bilder tagna var 5:e meter framför framkameran. Den röda linjerna i 

bild är stödlinjer för att avgöra hur långt fram i bilden olika företeelser ligger, ser Figur 11 

Framkameras bild och Figur 12 Bakkameras bild. 

  

Figur 11 Framkameras bild 

 

Figur 12 Bakkameras bild 

4.3.1.2 Huvudmeny 

I huvudmeny syns alla sektioner (mätfiler) listade tillsammans med information om sektionerna. Det 

är i denna meny vägsträckor väljs samt här funktionerna spara, avslut, importera och exportera finns 

i menyfältet. Alla företeelser sparas från inventeringen. Den är sorteringsbar i rubrikhuvudet på 
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företeelser eller distanser, ser Figur 13 Huvudmeny.

 

Figur 13 Huvudmeny 

4.3.1.3 Kontrollpanel 

Kontrollpanelen kan användas för att förflytta sig mellan sektioner eller skriva in en distans och 

hoppa direkt dit, ser Figur 14 Kontroller. 

 

Figur 14 Kontroller 

 

4.3.1.4 Karta 

En kartbild som uppdateras efter var bilen är i vid aktuell bild, ser Fel! Hittar inte referenskälla. 
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Figur 15 Karta 

4.3.1.5 Data plot 

I data plot visar alla data som samlade in. Köringhöghastighet i fält visas i rutan också, ser Figur 16 

Data Plo. 

 

Figur 16 Data Plot 

4.3.1.6 Registrering av företeelser och attribut 

PÅ vägarna finns olika företeelser som inventeringen syftar till att kartlägga. Det kan handla om 

företeelser så som vägräcken med attribut som balkräcke eller rörräcke.  

Det finns två typer av företeelser: punktföreteelser och längdföreteelser. Punktföreteelser är 

busshållplatser, parkeringsplaster och farthinder som endast är punkter. Längdföreteelser är saker 

som vägräcken, viltstängsel och cykelvägar som har en startpunkt och en slutpunkt. 

Registreringarna utförs med musen genom högerklick. För att avsluta en längdföreteelse görs detta 

med att trycka på skrollhjulet. I rutorna som kommer upp efter att en företeelse har lagts till anges 

attribut till företeelsen, ser Figur 17 Busshållplats och Figur 18 Räcke med start punkt 
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Figur 17 Busshållplats 
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Figur 18 Räcke med start punkt 

4.3.2 Google map 

Ibland bilder som samlade in från fältet har låg kvalitet på grund av värde, ljus eller andra orsaker. I 

vissa fall inventerings arbete behöver Google map som ett stöd. Koordinater kan tas från karta i SIT, 

sen kan vi hittar exat platsen i Google map. Bilder som visas i Google map brukar ha en bättre kvalité, 

ser Figur 19 Platsen från SIT och Google map. 

 

Figur 19 Platsen från SIT och Google map 
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4.3.3 Övriga metoder 

För att kunna komplettera inventerings behövs en vägglista, en Powerpoint. Väglista skapas av 

fältpersonal och är ett Excel dokument som innehåller alla informationer av väggarna. Eftersom vissa 

vägar är körda i en riktning och vissa vägar är körda i både MED – och Mot-riktning. Vissa vägar är 

grusvägar och vissa vägar är asfaltvägar. Det är viktigt att kolla vägglistan innan inventeringsarbete 

påbörjas, ser Figur 20 Vägglist. 

 

Figur 20 Vägglist 

Inventeringsarbete inom olika driftområde genomförs av olika personer. Därför kan kvaliteten på 

arbetet skilja mycket. Power Point med frågeställningar utgör stöd och där kan personalen skriva ned 

alla tveksamma frågor. Alla frågor ska lyftas upp under ett teknikmöte med arbetsgruppen, ser Figur 

21 Powerpoint 

 

Figur 21 Powerpoint 
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4.4 Databehandling 
Resultat av inventeringsarbete ska levereras till kunder. Ur databasen som skapats vid inventeringen i 

SIT exporteras data till önskat redovisningsformat. Exempel på redovisningsformat är: Blanketter 

uppdelade efter företeelser och KML – filer läsbara i Google Earth. Under den här processen ska 

databasen, Google Earth användas. 

4.4.1  Resultat och databas 

Med alla SIT exporterade Excel filer kan databas skapas. Databasen utgörs av en tabell som innehåller 

all information från inventering. Databasen fungerar som ett Excel dokument där det är möjligt att 

kontrollera de registreringar som gjorts. I databasen sorteras data för olika företeelser, till exempel, 

det finns alla information data (längde, startdistans, slutdistans, vägnummer, koordinater, och 

bildlänkar) av räcke i vägräckeblad, ser Figur 22 Databas. Med hjälp av databasen kan granskning av 

resultat genomföras. 

 

Figur 22 Databas 

 

4.4.2 Granskning av resultat 

Under granskning av resultat behöver följande arbete utföras: kontrollera resultat mot gamla 

mängder från trafikverket, kontrollera för tydliga avvikelser inom KML-filer och kontrollera resultat 

mot NVDB. Metoder som användas under fasen är underlag av gamla mängder från trafikverket, 

KML-filer och Google Earth. 

4.4.2.1 Gamla mängder från trafikverket 

Trafikverket har underlag som visar data för företeelser från tidigare och som kallas gamla mängder. 

Med gamla mängder kan man enkelt granska resultat från vår inventering. Vissa viktiga data ändras 

inte under lång tid, till exempel, längde av räcke på E4. Gamla mängder är ett stöd dokument för att 

upptäcka misstag som gjorde i vårt inventeringsarbete. I bilden nedan visar längd av bullerskydd på 

väg 398 och E4 inom driftområde Kalix, ser Figur 23 Gamla mängder. I Figur 24 Jämförelse mellan 
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gamla mängder och vår inventering visar det skillnader mellan gamla mängder från TRV och vår 

inventering. Från aktuell inventering visas bullerskydd på väg 398, vilken i gamla mängder fanns 30 

meter bullerskydd. Anledning till skillnad är oklart, det kan vara att det fanns bullerskydd tidigare. Vi 

hittade totalt 334 meter bullerskydd på E4 samt det var bara 163 meter bullerskydd i gamla 

mängder. Anledningar till skillnader är inte lika viktiga som analys till varför skillnader uppstått. 

 

Figur 23 Gamla mängder 

 

Figur 24 Jämförelse mellan gamla mängder och vår inventering 
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4.4.2.2 KML-filer och Google Earth 

KML-fil innehåller 3D-geografisk modelleringsdata som sparas i XML-baserat format. KML-filer kan 

lagra information om: poäng, linjer-vägar, rektanglar, bilder, 3D-modeller och textbeskrivningar.  

Data som lagras i KML-filer kan användas för att markera och beskriva geografiska platser, eller lägga 

till olika kameravinklar eller överlagringsstrukturer. KML-filer kan läsas in i Google Earth, vilket gör 

det möjligt att visa och redigera KML off-line och online. Vi kontrollerar till exempel viltstängsel med 

Google Earth. Vi kan leverera vårt resultat i KML-filer till kunder och de kan läsa filerna i Google 

Earth. Alla data som vi registrerade under inventering arbete visas tydligt i Google Earth. 

I Figur 25 visar justering av viltstängsel i Google Earth. Röda linjer är viltstängsel som fältpersonal 

registrerat i fält. Men det visas att personal har registrerat viltstängsel för långt i Google Earth. Så vi 

tog bort den i KML filen och sparas i Google Earth. 

 

Figur 25 Viltstängsel 1 

Vi kan endast rita viltstängsel som raka linjer, men i verkligheten viltstängsel är inte alltid raka. Så 

med KML-filer och Google Earth kan detta justeringsarbete utgöras, ser Figur 26. I bilden röda linjer 

visar registrering under fältarbete, samt blå linje visar hur vitstängsel ser ut i verklighet. 

 

Figur 26 Viltstängsel 2 
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5 Resultat 
Genom att jobba med inventering under mitt examensarbete kunde jag hitta svar på flera av de 
frågor som uppkom under min praktikperiod. 

5.1 Vad innebär inventeringsarbete av väg? 
Inventering av befintliga vägar innebär att inventera vissa specifika företeelser som finns på vägar, 

definiera typer av företeelser. Inventeringsarbetet utförs både i fält och på kontor. Inom fält arbete 

samlar personal in alla rå-data med mätningsfordon. Sen ska kontorspersonal inventera i högre 

detaljeringsgrad, med hjälp av dator och mjukvaran (SIT). Under inventeringsarbete bör data sparas 

så det är lätt att föra in i databas, även flera KML- filer med respektive data utgöras på grund av 

kunders önskemål. 

5.2 Vad är process för inventerings arbete i Ramböll RST? 
I Ramböll RST utförs inventeringsarbete i olika faser: datainsamling(fältarbete), inventering på 

kontor, databehandling och resultat leverens. 

Under fasen “datainsamling” så måste inventering göras i fält. Fältpersonal kör alla vägar med 
mättningsfordon i lämplig hastighet. Under körning registrerar fältpersonal alla, på vägen synliga 
företeelser, i fordonsdator. 

Under den följande kontors-fasen inventeras alla vägarna med i mjukvaran SIT.  Genom att titta på 
det bildmaterial som samlats in i fält ska personal vidare definiera typer av företeelser, sätta rätt 
position till alla företeelser och även justera längd av vissa företeelser. 

När allt inventeringsarbete i SIT är klart ska data exporteras till Excel-format. På det sättet börjar 

fasen för bearbetning av data. Resultat av bearbetningen blir en kan föras in i befintlig databas. För 

att undvika tydlig fel ska en internet granskning utföras. Granskning sker genom att jämföra mängder 

av företeelser mot gamla mängder från trafikverket. 

Efter granskning ska ett möte med beställaren äga rum där de preliminära resultaten ska visas upp. 
Efter mötet kan korrigeringar behöva göras för att anpassa till önskemål. När dessa justeringar är 
gjorda ska det färdiga resultatet levereras till kund i överenskommet format. 

5.3 Vilka metoder användas för inventerings arbete i Ramböll RST? 
Inventerings arbete i Ramböll RST utförs med moderna metoder. Inom fältarbete används 

mätningsfordon RST2 som representerar den senaste metoden. Förutom mätningsfordon, ska 

kartunderlag, vägförteckning hanteras för inventeringsarbetet. 

Programmet SIT är en av de viktigaste delarna som användas inom kontorsinventering. Sen finns det 

Google Earth, Excel, underlag (gamla mängder) från trafikverket som stöd metoder för att 

inventerings arbete kunna göras inom kontoret. 

5.4 Vad är fördelar och nackdelar med aktuella metoder? 
Alla metoder som används för inventering i Ramböll är moderna. Det innebär att inventeringen kan 

utföras på ett ekonomiskt- och tidsbesparande sätt. Det resultat som uppnås har visat sig stämma 

bra. Olycksstatistik och insamlad information från fältarbetande visar på att arbetet kan göras på ett 

trafiksäkert sätt. Filerna som innehåller exporterade data är digitaliserade, vilken minskar 

efterbearbetning och risken för felskrivning. Inventeraren blir därför inte snabbt trött utan kan hålla 

koncentrationen uppe lite längre under hela inventeringens dags-etapper. Det finns möjlighet att 
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kunna filma eller ta bilder med täta intervall som fältarbetare. Bilderna kan tas i flera olika vinklar. 

Både film och foto är koordinat-bestämda med hjälp av GPS. 

Nackdelar med befintliga metoder är att det oftast krävs 2 personer i bilen för att kunna utföra 

arbetet på ett trafiksäkert sätt. Det kräver mycket planering och erfarenhet eftersom det är svårt att 

snabbt ändra kamerans position under fältarbete. Det finns moment i inventeringen som inte visas 

från bilen, som till exempel brunnar i dike. God kunskap om systemet och om vägteknik är viktiga 

delar för att kunna leverera ett bra resultat. Ljus och väder påverkar bildkvalitéten i hög grad. 

Eftersom det finns flera personer på kontoret som arbetar med inventering så blir det svårt att hålla 

vara konsekvent. 

6 Diskussion 
Våra vägar och vägnät representerar miljardinvesteringar. Standarden på vägarna har stor betydelse 

för landets ekonomiska utveckling. Vägarna ska under lång tid ge hög säkerhet, framkomlighet och 

komfort för dess trafikanter. För att uppfylla kraven behöver väghållaren ha en sann bild av vägarnas 

status och kunna bedöma hur de förändras över tid  (Ramböll RST). Det är därför viktigt att 

inventeringsarbete kan göras regelbundet och med god effektivitet.  

I den rapport har jag beskrivit metoder som användas för inventering arbete i Ramböll RST. 
Metoderna är modernt och ger bra resultat. Men samtidigt finns saker som kan förbättras. Jag har 
deltagit i inventeringsarbete under april 2019. Diskussion om fördelar och nackdelar av metoder 
bygger på egna reflektioner. 

6.1 Fördelar med aktuelle metoder 

6.1.1 Säker arbetsmiljön 

Inventeringsarbete kan grovt dela upp till två delar: fältinventering och kontorsinventering.  

Inom inventeringsuppdrag finns det särskilda risker under fältarbete. I bilaga 9 (Riskanalys) beskrivs 
de olika arbetsmomenten kortfattat och översiktligt, och hur de kan vara förenade med särskilda 
risker. Detaljerat inventeringsarbete utförs mest på kontor. Det minskar arbetstiden i fält och det 
framgår i (Figur 27 Inventering tidsplan 2019) att trötthet inte är ett stort problem vid körning på 
vägar. Det är lättare för kontorspersonal att hålla hög koncentration under ett inventeringstillfälle än 
i fält.  Så den befintliga uppdelningen gör att inventeringsarbete kan slutföras i en säker arbetesmiljö 
och inte med risk att utgöra hinder för övriga trafikanter. 

 

Figur 27 Inventering tidsplan 2019 
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6.1.2 Kostnadseffektiv 

Figur 27 Inventering tidsplan 2019 visar hur planeringen sett ut för alla som utfört inventeringsarbete 
under 2019. Vi kan köra inventeringsarbete parallellt i olika driftområde samtidigt som 
kontorsarbetare inventerar inom SIT. Det sparar mycket tid vilken gör inventeringsarbetet är mycket 
kostnadseffektivt. 

6.1.3 Bra resultat 

Med aktuella metoder kan Ramböll RST leverera goda resultat till kunder. Bilder som mätningsfordon 

samlat in tas i flera olika vinklar och med täta intervall. Både film och bilder är koordinatbestämda 

med hjälp av GPS. Resulterande filer levereras som digitala KML-filer, vilken minskar 

efterbearbetning och risk för felskrivningar. 

Kostnadseffektivitet, potentiellt goda resultat och säker arbetsmiljön är anledning till att Ramböll RST 
valt de befintliga metoderna. Under 2018 har bland annat kommunerna Södertälje, Ulricehamn och 
Östhammar genomfört underhållsutredningar med syfte att kartlägga aktuell status och behov av 
underhåll av kommunens asfaltbelagda gatunät. Ramböll RST har inventerat 5400 km gator och GC-
vägar under 2016-2018. 2019 har Ramböll RST fått inventering uppdrag från Nörrköping, Kramförs, 
Kalix, Piteå, Älvdalen, Sveg, Svenstavik och Borås 8 stycken kommuner.  

6.2 Nackdelar och förbättringar  
Med det här examenarbete är det mest intressant att diskuttera nackdelar hos de metoder som 
Ramböll RST idag använder.  

6.2.1 Ljus och väder påverkar inventeringskvalitet 

Inventering av företeelser kan endast genomföras på sommaren. Den svenska sommaren har starkt 
ljus på dagen, vilket kan ge problem i inventeringsarbetet. Starkt ljus kan påverka inventerares 
möjlighet att urskilja intressanta objekt, vilket gäller både i fält och på kontor och ett exempel kan ses 
nedan (Figur 28 Stark ljus på väg). Med för starkt ljus kan det vara svårt att upptäcka företeelser på 
vägar, vilket leder till stor risk att företeelse blir missad. Det är samma situation när det är för mörkt 
med på grund av dåligt väder. 

 

Figur 28 Stark ljus på väg 
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6.2.2 Avgränsade kamera vinklar 

I mätningsfordon finns det 2 kameror varav den ena är fäst på fordonets taks främre del och den 
andra är fäst på takets bakre del, se Figur 29 Mätningsfordon. Vissa mindre vägar har ingen 
avgränsning för mötande trafik och vissa stora vägar har två körfält, till exempel E4. Då har 
mätningsfordon svårt att filma noggrant och tydligt. Exempelvis som Figur 30 Sidoområde visar det 
finns en sidoanläggning på höger sida av vägen, men på grund av kameras avgränsade vinklar har 
inventerare svårt att bedöma typ av sidoanläggning. 

 

Figur 29 Mätningsfordon 

 

Figur 30 Sidoområde 

6.2.3 Svårt att vara konsekvent 

Inventerings arbete kräver kunskaper om mjukvara för dator. Det finns manual för att hantera olika 

dataprogram men hanteringen varierar bland de som jobbar med inventering. Personal registrerar 

företeelser enligt egna erfarenheter från tidigare så som till exempel “När ska man sätta startpunkt 

för ett räcke?”. Befintlig standard visar inventerare både sätta startpunkt så nära som möjligt som i 

verkligheter, även referenser linje kan användas. Men problem uppstår när det är svårt att bedöma 

vilken referenslinje som är rätt och vilken som är fel. Det inträffar att olika personal har olika  idéer 

om hur arbetet ska genomföras, se  Figur 31. 
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Figur 31 Räcke som behöver inventeras 

6.2.4 Låg kvalitet i vid vissa fall 

Med aktuella metoder kan Ramböll RST leverera ett bra resultat till kunder, även om det i 

undantagsfall kan komma in delar med sämre kvalitet än önskat. Ett typiskt fall är registrering av 

brunnar i dike. Det är ibland svårt för fältpersonalen att upptäcka brunnar i dike, och kan vara även 

svårare för kontorspersonal att upptäcka dem genom att titta på film eller bilder. Figur 32 Brunnar 

visar skillnader mellan resultat från inventering och gamla mängder från trafikverket.  I Figur 33 

Brunnar som hittade inte från inventering kan vi se hur svårt det ibland att hitta alla brunnar med 

aktuella metoder.  

 

Figur 32 Brunnar 
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Figur 33 Brunnar som hittade inte från inventering 

6.2.5 Avgränsade funktioner i datorvara SIT 

SIT är en programvara med fantastisk potential, men Ramböll RST utnyttjar inte dess fulla potential. I 

bilaga 8 har teknikansvarig personal svarat på frågor gällande förändringsarbete i SIT. Enligt 

teknikansvarig personal ska SIT vara ett internt RST-verktyg så kan vi hålla en viss nivå på till exempel 

användargränssnitt och mängden handpåläggning för att göra anpassningar etc. Det finns mycket 

saker kan förbättras i SIT, till exempel, ändra/redigera tidigare registrering på bättre sätt oh få lättare 

överblick över vad som är inregistrerat, göra tabellen redigerbar som ett Excel-dokument, tydligare 

och enklare registreringssätt etc. 

6.3 Slutsatser 
Ramböll RST försöker kontinuerligt utveckla utrustning och personals kunskaper för inventering för 
att kunna leverera ett bra resultat till kunder. Som uppdragledare, Virgilio Perez säger:” Vårt sätt att 
jobba minimerar störningar för trafikanter och skapar en trafiksäker arbetsmiljö, vilket också 
trafikverket lyft fram som en starkt bidragande faktor till att de väljer att fortsätta samarbetet. 
Trafikanterna ska förhoppningsvis inte märka något eftersom det handlar om att rätt 
underhållsåtgärd ska kunna sättas in på rätt plats och i rätt tid.” 

För att producera bättre resultat och få mer uppdrag, finns det definierade områden där 
förbättringar kan göras. Metoder och teknik kommer att utvecklas över tid. Jag hoppas detta arbete 
ska bli del i underlag för det fortsatta arbetet att utveckla verksamheten för väginventering.  
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1 Do_Inventering_process_Att-göra 
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Bilaga 2 Checklist 2.2 Dagliga rutiner Fältarbete  

 



31 
 

 

 

Bilaga 3 Checklista 4.1 Dagliga rutiner SIT 
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Bilaga 4 Checklista 5.1 Granskningslista  
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Bilaga 5 Checklista 2.1 Inför Fältarbete  
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Bilaga 6 Utveckling Vinter 2017_ Mjukvaror  
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Bilaga 7 Measurement System Users Manual RST2  
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Bilaga 8 Intervju av förändring SIT 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

Bilaga 9 Riskanalys i fältarbete 
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