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Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen i Örebro kommun ansvarar för bl.a. vatten, avlopp, renhållning, vägar, 

trafik samt parkskötsel. De har i nuläget inget uttalat samordningsansvar mellan de olika 

avdelningarna och syftet var därför att ge förslag på nya tillämpningar och jämföra med andra 

kommuner. Målet var att efter undersökningar hitta eventuella problem, definiera dessa och 

sedan ge förslag på lösningar. Att undersöka hela förvaltningen fanns ej tid till och arbetet 

koncentrerades till områden som rör trafik och gator. För att kunna undersöka hur 

samordningen fungerade inom avdelningarna för processen Gata och trafik krävdes intervjuer 

med utvalda personer. För att få förkunskaper till utformningen av intervjufrågorna till dessa 

personer fick en förundersökning göras. Bakgrundsinformation insamlades och sedan 

utarbetades frågeformulär efter samråd med handledaren.  

 

Det framkom vid flertalet intervjuer att det fanns behov av ett gemensamt system för lagring 

av data som rör GIS, mer utbildning inom GIS, uppdatering av gatulänkar samt en egen 

funktion för hantering av GIS-frågor. Det fanns även åtskilliga andra behov inom de olika 

avdelningarna. Slutsatsen blev att det var högsta prioritet att få en fungerande uppdatering av 

noderna och länkarna då avsaknaden av dessa skapade flest svårigheter. En egen GIS-funktion 

föreslogs även för att ha ett samordningsansvar. Denna skulle ta tag i utbildningsfrågor, utreda 

möjligheterna om ett gemensamt system för lagring av data, sköta uppdateringen av noderna 

och länkarna samt andra frågor. 
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Abstract 
The technical administration in Örebro municipality is responsible of water, sewage, refuse 

collection, roads, traffic and park care. Nowadays no one has the responsibility of the 

coordination between the departments. The administration is therefore in need of proposals on 

new applications and to be compared to other municipalities. The objective of this project was 

to examine the administration and locate possible problems. It was then to define those 

problems and give proposals on how to solve them. There wasn’t enough time to examine the 

whole administration and the project was concentrated to the area of roads and traffic. To be 

able to investigate the function of the coordination between the departments, it did require 

interviews with a selected amount of employees. Background material was collected and the 

questionnaires were created in consultation with the tutor.  

 

During the interviews, the using of GIS amongst the departments became clear. It occurred 

that there where some differences of opinions, mainly about a certain node and link – system 

(each node is a crossroad and each link is a block). One department that is in need of the node 

and link – system claimed that they didn’t get it and by that means it complicated their work. 

On the other hand, the department that is responsible of the node and link – system, 

maintained that the update of the system was well functioning.  

 

In several interviews it became clear that there was a requirement of a common system to 

store GIS-data, more education in GIS and a detached group to handle GIS-matters. There 

were also a lot of other needs within the departments. The conclusion was that the updating of 

the nodes and links got the highest priority, because the lack of these created most difficulties. 

A detached GIS-group was suggested to be responsible of the coordination in the 

departments. This group should get a hold of the education, investigate the possibilities of a 

common GIS-system, take care of the update process and other matters.  
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1 Inledning 
Tekniska förvaltningen i Örebro kommun ansvarar för vatten, avlopp, renhållning, vägar, 

trafik samt parkskötsel. Miljöarbete är även en viktig del inom verksamheterna. Förvaltningen 

har ca 350 anställda och har enligt årsredovisningen 2004 en omsättning på 436 miljoner 

kronor. De olika huvudprocesserna inom Tekniska förvaltningen ansvarar i nuläget för GIS-

användningen inom deras respektive områden. Det finns ingen funktion som har ett uttalat 

ordningsansvar för GIS och detta bidrar till att arbetet inte blir optimalt. Förvaltningen 

behöver nu förslag till nya tillämpningar och jämförelser med andra kommuner för att öka 

samordningen mellan de olika avdelningarna. Syftet med uppgiften är att, med intervjuer som 

underlag, undersöka hur samordningen och användandet av GIS fungerar inom de olika 

avdelningarna. Dessutom behövs jämförelser med andra kommuner. Målet är att sedan hitta 

eventuella problem och definiera dessa för att ge stöd till utformningen av förslag på 

lösningar. 

 

Uppdragsgivare har varit Tekniska förvaltningen i Örebro kommun där arbetet utförts, samt 

även i Karlstad kommun. Det har varit koncentrerat till processen för Gata och trafik som 

Gatuavdelningen och Park- och gatuunderhåll ansvarar för. Handledare på Tekniska 

förvaltningen i Örebro kommun har varit Anders Sjögren, GIS-ingenjör på VA-avdelningen. 

Jan Alexandersson, universitetsadjunkt på avdelningen för naturgeografi har varit vår 

handledare på universitetet i Karlstad. Examinator var Rolf Nyberg, universitetslektor och 

docent på avdelningen för naturgeografi.  

 

Arbetsuppgiften har modifierats från att beröra hela Tekniska förvaltningen till enbart 

områden angående Gata och trafik. Detta är även en begränsning i undersökningens resultat 

då det som sagt inte rör hela förvaltningen. Orsaken är att vi, på grund av de 10 veckor som 

arbetet omfattar, inte skulle ha hunnit utföra en inventering av samtliga processer. Processen 

Gata och trafik blev utvald eftersom vi i diskussion med handledaren kom fram till att 

samordningen där inte fungerat tillfredställande de senaste åren. Utvecklingen av GIS har här 

avstannat under de senaste åren, medan däremot t.ex. parkavdelningen hunnit mycket längre 

fram i tekniken. Rapporten inleds med en beskrivning av olika tekniker och processer. Den 

följs upp av frågeformulär, sammanfattning av svar, utvärdering av dessa samt en slutsats. 
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och som även lånat ut ett kontor till oss. Vi tackar Gösta Eriksson, Eva Jonsson, Lars-Arne 
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2 Genomförande 

2.1 Bakgrundsinformation 
Nedan följer information1 om processen Gata och trafik 

 

Tekniska förvaltningen 

Förvaltningen är uppdelad i tre sektorer som ansvarar för olika typer av områden. Sektor 

Planering ansvarar för planeringsarbeten, sektor Anläggning har hand om utförandeprocesser 

och sedan finns det en sektor som arbetar med produktion. Inom sektorerna finns avdelningar 

för olika områden. Huvudprocessen Gata och trafik utgörs av Gatuavdelningen inom sektor 

Planering och Park- och gatuunderhåll inom sektor Anläggning. 

 

 
Fig.2.1.1 Organisationsstruktur för Tekniska förvaltningen 
 
 
 
                                                 
1 Källa: Årsredovisning 2004, Tekniska nämnden, Örebro kommun 
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Gata och trafik 

Huvudprocessen Gata och trafik inom Tekniska förvaltningen, är uppdelad i tre olika sektorer. 

Dessa tre är Planering, Anläggning och Produktion. Främsta uppgifterna för avdelningarna är 

att leverera ett väl fungerande väg- och gatunät samt garantera en hög trafiksäkerhet. 

 

Sektor Planering – Gatuavdelningen 

Gatuavdelningen ligger inom planeringssektorn för processen Gata och trafik. Huvudansvaret 

ligger i att planera och projektera för underhåll och drift av det kommunala vägnätet. De 

ansvarar för kommunens gatubelysning, parkeringsfrågor och trafiksäkerhet samt 

handläggning av trafikregleringsfrågor. Offentliga toaletter och anordningar i Svartån och till 

viss del offentliga konstverk ligger även inom avdelningens ansvarsområde. 

  

Sektor Anläggning – Park- och gatuunderhåll 

Hösten 2004 verkställdes en sammanslagning mellan avdelningarna Gatuunderhåll och 

Parkunderhåll. Den bidragande orsaken var att öka flexibiliteten och bli mer 

kostnadseffektiva. Avdelningens ansvarsområden är vinterväghållning, sandupptagning, 

renhållning, trafikskyltar samt byggande och underhåll av gator och vägar. 

 

Sektor Produktion 

Inom sektorn för produktion finns ingen avdelning för Gata och trafik utan arbetet upphandlas 

och utförs av externa koncerner. 

2.2 Ansvarsområden 

Här beskrivs de ansvarsområden2 inom Gata och trafik som inte redogörs till fullo i 

sammanfattningarna av intervjuerna Detta för att underlätta kommande läsning.  

 

Gatubelysning 

Kommunen har haft som mål att minska energiförbrukningen med 20 % till år 2005. Detta har 

inneburit att ett stort antal armaturer bytts ut och försetts med lågenergilampor. År 2003 

uppnåddes målet och det har bidragit till en årlig kostnadsbesparing på 2.3 %. 

                                                 
2 Källa: Årsredovisning 2004, Tekniska nämnden, Örebro kommun 
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Gatubelysningen har byggts ut på utvalda gång- och cykelvägar för att öka tryggheten och 

säkerheten. I dag finns inte gatubelysningen i ett GIS (Geografiskt informationssystem) och 3

 

kommunen har därför svårt att på ett enkelt och snabbt sätt få ut attribut om en bestämd 

belysningspunkt.  

 

Asfaltbeläggningar 

Förnyelsen av asfaltbeläggningar ligger i dag under behovet. Det finns ett stort antal hål i 

asfalten, så kallade ”potthål” som kontinuerligt lagas men som går upp igen. Skadeståndskrav 

har kommit från fordonsförare som fått sina bilar skadade och personer som ramlat omkull på 

grund av hålen. Det finns i dag ett behov av att på ett enklare sätt kunna redovisa dessa 

geografiskt och därmed få en bättre bild över situationen.  

2.3 Beskrivning av terminologi 

Nedan följer information om terminologier som kommer på tal i frågeformulär och intervjuer.  

 

Gatulänkar 

Gatulänkar eller nod/länkar är ett kartskikt där varje kvarter är en länk och varje korsning är 

en nod. Dessa är sammankopplade med varandra och det går då enkelt att få ut attribut och 

information om vägar. Exempel på information kan vara nyckeltal såsom hur många 

kvadratmeter en gata omfattar. Med hjälp av denna upplysning går det enkelt att räkna ut hur 

mycket ett arbete skulle kosta att utföra på en viss vägsträcka, och även göra en uppskattning 

av hur lång tid detta skulle ta. Utan gatulänkar går det enbart att utläsa hur lång en sträcka är. 

Nuvarande process är att kommunen uppdaterar vägnätet då vägar tillkommit, tagits bort eller 

ändrats. De ska sedan skicka dem till vägverkets nationella vägdatabas4 (NVDB) som 

konverterar datat till ett nod- och länksystem och skickar tillbaka det till kommunen. Om inte 

denna process fungerar och om berörda avdelningar ej får gatulänkarna så resulterar det i 

mycket manuellt arbete som kan vara tidsödande.  

 

                                                 
 
3 För mer detaljerad information, se http://www.vv.se/nvdb_templates/Page2____12923.aspx 2006-06-01 
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Fig. 2.3.15. Karlstads kommun gatulänkar. De blåa strecken beskriver länkar/kvarter och de 

gröna punkterna är noder/korsningar 

 
Fig2.3.26. Karlstads kommun gatulänkar. De blåa strecken beskriver länkar/kvarter och de 

gröna punkterna är noder/korsningar 

 

 

                                                 
5 Källa: GIS-enheten, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstad kommun 
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STRADA 

På STRADA´s (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) officiella hemsida går det att läsa 

följande7: ”Sveriges officiella informationssystem för registrering, lagring och analys av 

trafikolyckor och personskador på nationell nivå. Systemet är utvecklat av AerotechTelub på 

uppdrag av Vägverket, i samarbete med polis, sjukvård och lokala myndigheter. 

 

Syftet med systemet är att skapa ett bättre underlag för trafiksäkerhetsarbetet genom att ge en 

samlad bild av antalet skadade i trafikolyckor. Genom sjukvårdsrapportering som ett 

komplement till polisens rapportering så får man en så heltäckande olycksrapportering som 

möjligt. Detta gäller framförallt oskyddade trafikanter som inte alltid kommer till polisens 

kännedom. 

 

Systemet bygger på inrapportering från polis och sjukvård till en gemensam databas. I 

databasen matchas de olyckor som är kända av både polis och sjukvård. Till systemet finns 

även en uttagsklient som används för analysuttag av olycksdata.” 

 

Gatudatabas 

När namn som Geobas, Tekis, Kordab, Triona eller Galant nämns i rapporten så syftas det på 

gatudatabaser. En sådan databas förvaltar information om t.ex. gator/trafik, parker, grönytor, 

lekplatser, ledningar och kablar.  

 

Gemensamt system för lagring av data 

Här menas ett gemensamt lagringssätt av data. En strukturerad lagring av data som gör det 

möjligt att, oberoende av verktyg/program, kunna använda det lagrade datat.  

 

Lokala trafikföreskrifter 

Innehåller information om föreskrifter i vägnätet såsom hastighetsbegränsning, enkelriktat 

och andra restriktioner. Finns dessa i en gatudatabas så går det bl.a. att utföra nätverksanalyser 

som ruttplanering.  

 

 

 

                                                                                                                                                         
6 Källa: GIS-enheten, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstad kommun 
7 www.strada.se 2006-06-01 
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Skikt som visar väghållning 

De olyckor som rapporteras in via STRADA innehåller inte data om vem som är ansvarig för 

respektive väg. Det blir då mycket manuellt arbete med att undersöka vilka olyckor som hänt 

på kommunens vägar, då de endast ansvarar för dessa vägar. Ett skikt med väghållare skulle 

då innehålla attribut om ansvarig myndighet eller person. Det är nödvändigt med ett skikt som 

innehåller detta då den som rapporterar in, t.ex. polisen, inte vet själva om olyckan hänt på en 

kommunal eller statlig väg.  

 

Enskilda utfartsvägar, vägsamfälligheter och vägföreningar 

Vägarna är ägda av privatpersoner eller föreningar. Data om dem behövs bl.a. för att utläsa 

vilka som söker bidrag för en väg. Det finns även behov om att digitalt kunna utröna vem som 

är ordförande för en viss vägförening eller samfällighet, detta för att få fram informationen 

enklare. I nuläget finns en del av informationen digitalt eller samlad i pärmar. 

2.4 Val av intervjuer 

Val av personer att intervjua utfördes efter samråd med Anders Sjögren. För att skapa en jämn 

fördelning mellan avdelningarna valdes två personer ur sektor Planering och två personer ur 

sektor Anläggning ut. Tanken var att intervjua de båda cheferna för sektor Planering och 

Anläggning samt avdelningscheferna för Gatuavdelningen och Park- och gatuunderhåll. Inom 

avdelningen Park- och gatuunderhåll koncentrerades frågorna till Gatuunderhåll. Chefen för 

sektor Planering gick nyligen i pension och därför fick ett nytt val av intervju göras. Valet föll 

på sektorstödet för sektor Planering. Orsaken var att vi fått information om att GIS ej 

användes för gatubelysningen och att det var sektorstödet som hade kunskaper om det.  

 

2.5 Frågeformulär 

Intervjufrågorna8 skapades i samråd med Anders Sjögren samt med insamlad 

bakgrundsinformation som underlag. Under utformningen av frågeformulären, skapades vissa 

allmänna frågor som samtliga personer fick svara på. Vid utformningen av frågor till GIS-

enheten på Karlstad kommun användes kunskap som erhållits från intervjuerna i Örebro 

                                                 
8 Intervjufrågorna finns som bilagor 
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kommun. Ämnen och områden som ansågs viktiga för de intervjuade personerna selekterades 

ut till frågeformuläret för Karlstad.  
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3 Resultat 

3.1 Sammanfattning av intervjuer 

Här ges de svar som gavs från intervjuerna. Samtalen bandades och sammanfattades sedan.   

 

3.1.1 Intervju sektor Planering – Sektorstöd 
Närvarande vid intervju 

Gösta Eriksson, sektorstöd 

2006-05-04 

 

GIS-användning 

GIS används av sektorstödet för att se vem som är berättigad till bidrag för enskilda 

utfartsvägar, vägsamfälligheter och vägföreningar. Det finns idag behov av att kunna utläsa 

samtliga vägar digitalt samt att bl.a. se vad dessa vägar får i bidrag och hur långa de är. Det 

största problemet är att de ej får vägsamfälligheterna digitalt från vägverket. 

 

Enskilda utfartsvägar 

Bidragssökaren får själv uppge hur många meter vägen sträcker sig och sedan utförs en 

ungefärlig kontroll mot den ekonomiska kartan så att måtten anses vara rimliga. Vägen läggs 

efter det in i det befintliga systemet. Uppdateringen av vägarna fungerar inte idag då de ej fås 

digitalt av vägverket som istället levererar dem i datalistor. Det finns behov av att få ett 

vägskikt från vägverket som sedan enkelt kan läggas in i systemet, istället för att manuellt rita 

av (från den ekonomiska kartan) de enskilda utfartsvägarna. Diskussioner har förts med 

vägverket men det har gått trögt med att få ett sådant kartskikt. Det är många som kan ha nytta 

av detta då det på ett enkelt sätt går att utläsa vem som är kontaktperson och vilka vägar som 

inte sökt bidrag. För att idag få reda på kontaktperson för en specifik väg så får man först hitta 

vägnumret på en papperskarta och sedan slå upp numret i en pärm.  
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Vägsamfälligheter 

Kommunen får varje år en lista över vägsamfälligheterna av vägverket och det skulle 

underlätta arbetet om dessa kom i digital form. Det skulle i så fall innebära mindre manuella 

uträkningar. Denna lista innehåller bland annat information om väglängd.  

 

Vägföreningar 

Det finns idag inget missnöje med vägföreningarna 

 

Belysningsdata 

Elektro Sandberg är det bolag som i nuläget skall se till så att kommunen får information om 

gatubelysningen. Elektro Sandberg skall sköta drift och underhåll av trafiksignaler och 

belysningsnät samt förnyelse av det senare. Problem har inträffat då det byggs ut nya 

områden. Det har uppkommit diskussioner om vem som ska sköta inmätningen av 

gatubelysningen såsom elkablar och belysningsstolpar. Det har därför upprättats 

kompletterande avtal som säger att den som utför arbetet skall mäta in stolpar och kablar. 

Informationen skall levereras till Elektro Sandberg vars uppgift är att lägga in det i en 

kartmiljö.  

 

Kommunen har idag inte något eget GIS för belysningsnätet i staden. Behov finns av att på en 

digital karta få ut nödvändiga attribut om aktuell belysningspunkt. Situationen just nu är att 

varje belysningsstolpe har ett unikt nummer och kommunen får fråga Elektro Sandberg vad 

det finns för attribut om den berörda stolpen. Ett projekt mellan Elektro Sandberg och 

kommunen har nyligen inletts för att skapa ett GIS för belysningen.  

 

All elmätning skall innan år 2009 ha flyttats ut ur el-stationerna. På så sätt går det att mäta 

strömförbrukningen för varje station. I dag summeras antalet belysningspunkter för att sedan 

teoretiskt kunna beräkna energiförbrukningen. Flyttas elmätningen ut, medför det en bättre 

statistik för varje mätområde och ger därför en bra blick över hur olika områdenas 

energiförbrukning är. Det går sedan att sätta in åtgärder för att minska energiförbrukningen 

där det anses behövas.  
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Överfallsstatistik 

Det finns i nuvarande situation inte data för att utreda om ökad belysning minskar risken för 

överfall och olyckor då det ej finns något GIS för belysningen. Man får inte utesluta att 

lampor kan bli förstörda vid jämna mellanrum. 

 

3.1.2 Intervju sektor Anläggning 

 
Närvarande vid intervju 

Eva Jonsson, sektorchef 

2006-05-05 

 

GIS-användning 

Det går att utveckla GIS inom många områden då det idag inte används i någon större 

utsträckning. Det finns även områden som de har berört och som kommer att utvecklas. 

 

En process pågår för att införa ett nytt system inom avfallshämtningen. Det innebär att man 

sätter ”tags” på soptunnor för att kunna avläsa dem när de töms. Det går då enkelt att se vilka 

kärl som blivit tömda och därmed hur långt sopbilarna kommit. Ett pilotområde körs nu inom 

Örebro för att se hur det kommer att fungera.  

 

På gatusidan behövs GIS för snöröjning där plogbilar kan synas på kartan och det gäller likaså 

sandupptagningen. De potthål som uppstår i asfalten kan även mätas in och sedan läggas in i 

kartan. Potthålen går att positionsbestämma när man väl är där och lagar dem. Man får dock 

se till att administrationen inte blir större än själva utförandet och det gäller att få det så 

optimalt som möjligt. De flesta som arbetar med lagning av potthålen vet i huvudet antalet 

gånger de blivit lagade. När de märker att detta hänt vid flera tillfällen så nämner de det till 

sina arbetsgivare. Arbetet kring potthålen är även ett driftjobb som man försöker ta så akut 

som möjligt.  

 

Man får ställa frågan vilken administration det kräver, vad det ger tillbaka, vad syftet är samt 

om det kostar mer än det genererar. De mest intressanta områden där GIS kan användas är de 

med återkommande problem. Rutinmässiga arbeten används det inte ofta till då arbetstagarna 

Karlstad Universitet 
GIS-Ingenjörsprogrammet 2006 

18



Markus Pedersen GIS-samordning i Tekniska förvaltningen,  vt-06 
Finn Hedefalk Örebro kommun 

som sagt ofta har vetskap om vad som skall göras. Skulle det finnas ett gemensamt system för 

lagring av data borde det dock bli enklare att applicera det på fler användningsområden. 

 

Motstånd till GIS 

Från fackligt håll finns ett visst motstånd till GIS i vissa verksamheter. Ett av flera exempel är 

GIS inom snöröjning. På en karta skall det gå att urskilja var de olika snöröjningsfordonen 

befinner sig och var de har stannat. Från arbetstagarhåll finns då reaktioner på att de känner 

sig kontrollerade. Även om det inte är ledningens mening så kommer detta givetvis att öka. Är 

det någon som är väldigt långsam i sitt arbete så kommer det att märkas. Syftet med det hela 

är dock att få en mer enhetlig bild. Acceptansen visar sig dock öka för GIS då vi i allmänhet 

blir observerade i en allt större utsträckning. 

 

Utbildningsläget 

Utbildningen är viktig att ta med så att de nya redskapen inte känns främmande för 

användaren. Det är även en generationsfråga och diskussioner har förts kring GIS inom t.ex. 

avfallshämtningen. För vissa äldre arbetstagare är bara en dator helt främmande och det finns 

därför ett naturligt motstånd till upprättandet av GIS-verktyg inom deras 

användningsområden. Det kan likaledes vara så att har man valt ett praktiskt arbete så kan en 

av orsakerna vara att slippa arbeta med datorer. Det är då viktigt att de får vara med och ge 

synpunkter på utformningen av gränssnittet så att det blir så användarvänligt som möjligt. 

Inom avfallshämtningen handlar det om en handdator utrustad med pekskärm och GPS inne i 

sopbilen.  

 

Utbildningsbehov finns som sagt definitivt och cheferna måste vara med för att få ge sina 

åsikter. Här finns dock risken att chefen uttalar sig om de arbetstagare inom sin egen 

åldersgrupp och att det speglar dennes egna tankar om situationen. Tjänstemännen som skall 

införa informationen måste likväl vara med och ge sina synpunkter. Samtidigt hanterar vi idag 

alltmer teknik såsom mobiltelefoner och datorer. Många går emellertid i pension inom några 

år och det tyder på att problemen kan vara av övergående karaktär inom området. 

 

Behov av gemensamt system för lagring av data 

Tekniska förvaltningen har idag många olika system för olika områden. Det finns i nuläget ett 

för inmätning av rännstensbrunnar, ett för renhållning och så vidare. Pengar och tid kan sparas 

samt att det skulle bli enklare att arbeta med olika frågor om det fanns ett gemensamt 
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lagringssätt för data. Tekniken är ganska ny och de olika verksamheterna blir uppvaktade från 

företag som utvecklar programmen rörande de olika processerna.  

 

Det händer också att verksamheterna studerar en annan kommun och bestämmer sig för att 

använda samma program som dem inom ett visst område. I och med detta blir det 

ostrukturerat och alla jobbar på varsitt håll. Problemet ligger i att ingen vill ta tag i arbetet 

med att ordna ett enhetligt system. Om en verksamhet börjar arbeta för att få ett system för 

hela kommunen måste frågan lyftas fram ända till rådhuset och kommunledningen. Det blir då 

ett gigantiskt projekt som det funnits en rädsla att ta tag i. Oftast vill man ha ett GIS-system så 

fort som möjligt och har då inte tid för en flerårig process.  

 

Detta är grundorsaken till svårigheten då det är ett för stort projekt att dra igång och alla vill 

ha lösningar så fort som möjligt. Det som borde göras är att börja längst upp i 

kommunledningen för att sedan, kanske initierad av samhällsbyggnadsprogrammet, bryta ner 

ämnet på förvaltningsnivå. Det beror sedan på verksamheternas vilja och om de har en 

tillräckligt stark budget eller har budgeterat för processen. Det kan vara så att den som vill 

driva frågan har ekonomi för det men stoppas sedan av andra som inte har de pengar som 

behövs.  

 

Kumla är ett exempel på en kommun som lyckats skapa ett enhetligt system för lagring av 

data. De började från grunden i första stund och kommunledningen fattade beslut och delade 

ut uppdrag. Det är på så vis som Örebro kommun borde göra. Normalt bör en teknisk enhet ta 

tag i projektet, då de har kunskaper på annat sätt än vad den mjuka sektorn har. Enheten borde 

sedan ta tag i allt från början. Sammanfattningsvis är det pengar som är haken samt att det 

behövs människor som har engagemang och tid för att driva frågorna. Finns inte dessa två 

faktorer till hands, kommer det fortsättningsvis vara så att pengar läggs ut på det man 

omedelbart vill ha igång.  

 

Egen funktion för GIS inom Gata och trafik 

Inom Anläggning finns ett sektorstöd som arbetar med teknikfrågor utifrån sektorn. Det går 

inte att ha en helt isolerad verksamhet som ska klara av att sköta all GIS. Det kan emellertid 

behövas en GIS-sektion för båda leden inom Tekniska förvaltningen. En sektion för sektor 

Anläggning samt en för processen Gata och trafik. Det som verkar mest relevant är att se en 
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funktion på Gatuavdelningen. Deras uppgift är ju att planera och ta fram kompletta material så 

att Gatuunderhåll vet volymerna 

 

3.1.3 Intervju sektor Anläggning - Gatuunderhåll 
 
Närvarande vid intervju 

Håkan Zaring, avdelningschef 

Tomas Nilsson, sektionschef 

Jan Strömberg, Verkmästare 

2006-05-15 

 

GIS-användning 

Det går att utveckla GIS inom många områden och mycket skulle kunna skötas bättre. De 

områden där det används fungerar det tillfredsställande. Med hjälp av tittskåpet MapIt tas 

kartor ut och GIS används bl.a. för snöröjning.   

 

Utbildningsläget 

Utbildningsläget är i dag undermåligt. Det är för få som kan tillräckligt mycket och det finns 

inte någon på Gatuunderhåll som har fått utbildning rörande GIS. Den kunskap som finns är 

självlärd. Gatuunderhåll tror att det vore bra om alla arbetsledare kunde jobba mer med 

tekniken och om en bredare kunskap besatts, skulle GIS utnyttjas mycket mer. Detta skulle 

optimera GIS-användandet.  

 

Egen funktion för GIS inom Gata och trafik 

En funktion som arbetar med GIS vid Gatuavdelningen behövs. Utvecklingen inom GIS har 

varit avstannande under de senaste åren, det kan bero på att intresset från Gatuavdelningens 

sida inte har funnits. I början på 90-talet var gatusidan drivande i GIS-frågor men har sedan 

förlorat kunnig personal. 

 

Ruttplanering 

Det finns intresse för en funktion för ruttplanering då detta skulle underlätta för de olika 

processerna. Främst gäller det om något ligger på distrikt eller vid sjukdom då vikarier får 

hoppa in. Gatuunderhåll anser att det troligtvis är värt att investera i detta. 
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Gatulänkar 

Idag används en baskarta med t.ex. skyltar, vägmärken och asfaltering för att göra i ordning 

beställningar för Gatuunderhåll. Ett stort behov finns av ett nod- och länksystem där varje 

kvarter är länkar och varje korsning är noder. Det går då att få ihop ett sammankopplat vägnät 

där varje länk är definierbar. Detta fungerar inte idag eftersom de inte får något nod- och 

länksystem från Gatuavdelningen vars ansvar är att ta fram ett bra underlag åt dem som skall 

sköta utförandeprocessen. Diskussioner har förts i ett antal år men utan framgång.  

 

Planeringen i dag utförs med hjälp av papperskartor. Det är tidskrävande då man manuellt 

måste modifiera förändrade vägar. Då informationen ej finns digitalt så går det inte att räkna 

ut nyckeltal som antal kvadratmeter väg. Kapacitetsmässigt är det viktigt att t.ex. kunna utläsa 

mängd kvadratmeter väg som skall plogas och inte bara koncentrera sig på själva sträckan. 

Samma sträcklängd kan ha olika areor. Det finns i dagsläget inlärt hos vissa arbetstagare men 

det skulle utan tvekan underlätta planeringsarbetet om informationen fanns digitalt för att bl.a. 

kunna ta fram nyckeltal som vad en kvadratmeter väg kostar att ploga. 

 

Skikt med kommunens väghållningsområde 

Gatuunderhåll har ansvar att sköta de vägar där kommunen är väghållare. I nuläget finns ett 

väghållningsområde som man själv ritat, men man skulle ha stor nytta av ett skikt som visar 

väghållare. Det skulle spara telefonsamtal och tid och även underlätta arbetet med att ta fram 

information om t.ex. enskilda vägföreningar, där informationen i bästa fall finns i en pärm. 

Skulle ett skikt finnas så skulle det gå att klicka på en av länkarna och man skulle där få reda 

på vem som är ordförande och sådant för en specifik vägförening. 

 

System för att hantera och redovisa asfaltering/toppning och asfaltunderhåll i ett 

gemensamt GIS 

Det behövs definitivt ett system för att redovisa detta då man på ett enkelt sätt kan se vad för 

arbeten som är utförda och söka ut vad som gjorts under en viss tidsperiod. I aktuellt läge går 

det att utföra en sådan utsökning men endast i en tabellform. Det skulle vara möjligt att gå in i 

kartverket och genom ett knapptryck få ut information om en viss sträcka. Planeringen för 

grävandeverket skulle också underlättas. Grävandeverket har haft problem med detta då de 

ibland grävt i en nyasfalterad yta och därigenom fått betala straffavgift. Skulle ett system 

finnas så skulle det enkelt gå att utläsa de nyasfalterade ytorna på en karta. Det gäller även 

större arbeten som har en garanti på en viss tid. Behöver gator lappas så kan man se till att 
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uträtta det under garantins tidsrymd. Där skulle pengar sparas in. Det finns mycket annat som 

dessutom borde läggas in i ett GIS som vägräcken och huvudtrummor.   

 

Snöröjning 

Gatuunderhåll ska sköta snöröjningen enligt en beskrivning och egna kartor över det aktuella 

området tas fram och lämnas ut till entreprenörer eller förare. Alla distrikt är inlagda i ett 

system, så en viss översyn finns. Det går dock inte digitalt att se hur många kvadratmeter en 

specifik entreprenör har kört. Detta beror ånyo på avsaknaden av nod/länk –system. 

 

Sandupptagning 

Digitala kartor finns ej för sandupptagningen utan all information finns på handritade kartor 

och när uppdatering skall ske så får detta ske för hand. Det har inte hunnits med att lägga in 

distrikten digitalt då man egentligen inte bör hinna med detta då de redan skall finnas där. 

Gatuunderhåll tycker att det är utförandet de skall arbeta med och inte ödsla tid på att handrita 

kartor. 

 

Gaturenhållning 

Det renhållningsarbete som Gatuunderhåll har avtalat med privatpersoner finns inlagt digitalt, 

men ej renhållning på vanlig gatumark. På de centrala delarna av staden renhålls allting och 

det finns till viss del handritade kartor för att kunna se vilka uppgifter som skall utföras vissa 

dagar. Gatuunderhåll behöver samtliga information digitalt för att t.ex. kunna se ytor och ta 

fram nyckeltal. 

 

Potthål 

De potthål som uppkommer rapporteras från bland annat privatpersoner, kundtjänst och från 

Gatuunderhålls egna fordon. Dessa läggs sedan in manuellt i en databas som därefter knyts till 

en karta. Föregående år registrerades samtliga potthål med en radioGPS och tanken är att så 

skall även bli i år. Det är ett bra sätt att bedöma standarden på vägen genom att kunna se var 

det utförts många lagningar. Det är viktigt att alla potthål registreras så fort som möjligt så att 

man har vetskapen om att de finns, då det kan dröja ett tag innan de blir lagade. Åtgärderna 

som sedan utförs bör också registreras så att jämförelser kan göras. 

 

Om Gatuunderhåll hade uppdaterade gatulänkar skulle det underlätta arbetet med att lägga in 

befintliga potthål i databasen. Det skulle även underlätta med GPS i flertalet fordon då det, 
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med hjälp av gatulänkarna, endast behövs ett knapptryck för registrering. Potthålet registreras 

i så fall på en av länkarna och tillges en adress som gör hålet definierbart. Mindre 

rapporteringsmissar skulle uppstå med ett enkelt knapptryck för registrering och detta gäller 

även för övriga arbeten såsom gaturenhållning, snöröjning etc. 

 

Webbaserad karta för aktiviteter 

Det finns definitivt behov av att internt kunna utläsa på en karta var det blivit snöröjt, vilka 

vägar som blivit saltade och mycket mer. I nuläget finns det en dagbok på nätet som talar om 

vilka åtgärder som pågår just nu. Det råder tvivel på hur bra det är att även de mjuka 

användarna skall kunna se på en webbkarta var det blivit snöröjt, sandat etc. Allmänheten 

skulle då vilja vara med att planera och ringa in och fråga varför vissa ställen blivit snöröjda 

före andra. Internt behov finns som sagt definitivt. 

 

 

3.1.4 Intervju sektor Planering, Gatuavdelningen 
 

Närvarande vid intervju 

Lars-Arne Sellén, avdelningschef 

2006-05-19 

 

GIS-användning 

Det går att utveckla GIS inom många områden då det idag inte används i någon större 

utsträckning. Det finns även områden som de har berört och som kommer att utvecklas. 

Gatuavdelningen använder i dag GIS till bland annat parkering, där det finns attribut om 

automater och olika parkeringsavgifter. Ett problem är att det inte finns något gemensamt 

system för lagring av data. Det går emellertid att koppla samman de flesta system med 

varandra. Förhoppningsvis skall det gå att få de lokala trafikföreskrifterna webbaserade när 

den nya gatudatabasen9 sätts i bruk. Det skall då bli möjligt att klicka på en väg och få 

upplysningar om vilka föreskrifter som gäller där. Gatuavdelningen har även som mål att få in 

snöröjning, sandning och sopning i den nya gatudatabasen. Mycket av detta skall ligga som en 

webbaserad GIS-karta för allmänheten men även annan information som kommer att visas 

internt. Detta gäller bl.a. för upphandlingar.  

                                                 
9 Gatuavdelningen skall köpa in en ny gatudatabas 
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Parkavdelningen ligger i dag betydligt längre fram i GIS-användandet än Gata och trafik då 

de t.ex. har olika prioritet på gräsklippning inlagd. För den mjuka sektorn finns det många 

användningsområden. I nuvarande situation används GIS exempelvis till planeringsarbete 

rörande korsningar där det geografiskt går att se åldersfördelningen på befolkning inom en 

viss radie. 

 

Utbildningsläget 

Det finns i dag ett utbildningsbehov då kunskapen i allmänhet inte är tillräcklig för att 

personal skall kunna använda GIS på ett optimalt sätt. Behovet ökar också då GIS-tekniken 

utvecklas i allt större grad. 

 

Egen funktion för GIS inom Gata och trafik. 

Det finns inget behov av en egen funktion då de redan har en kontaktperson som sköter GIS-

frågor. 

 

Ruttplanering 

Ruttplanering skulle underlätta och det finns behov, även om det inte kommit förfrågningar 

från den mjuka sektorn såsom skola och äldreomsorg. Det finns ett pilotprojekt för 

sophämtningen där de märker soptunnor samt ett lagringssätt av data för dagvattenbrunnar. 

Där borde det ha varit ett och samma system istället för två olika. Det kommer att bli möjligt 

att utföra ruttplanering när någon av de tre gatudatabaserna (Triona, Tekis, Kordab) 

inhandlats.  

 

Gatulänkar 

Ett följdavtal har slutits mellan kommunen och vägverket. Gatuavdelningen exporterar filer 

med uppdaterade vägar till vägverket. Vägverket konverterar sedan filerna till noder och 

länkar och skickar tillbaka resultatet till Gatuavdelningen. De senaste åren har vägarna 

emellertid inte uppdaterats tillräckligt. Avdelningen räknar med att vägarna skall bli 

uppdaterade under 2006 och resurser samt personal skall finnas för att klara av uppdateringen. 

Gatulänkarna har i nuläget hög prioritet då de måste fungera mot den nationella vägdatabasen. 

Fungerar inte detta så går det inte att leverera de lokala trafikföreskrifterna eller annan viktig 

data. Uppdateringstekniken fungerar tillräckligt snabbt men vägverket har dock varit 
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långsamma med att skicka tillbaka gatulänkarna. Under senaste halvåret har förseningen 

berott på sjukdom.  

 

Enligt Gatuavdelningen så fungerar uppdateringen i sin helhet på ett tillfredställande vis. 

Ansvaret för gatulänkarna bör även ligga hos dem och inte hos Stadsbyggnadskontoret som 

har det övergripande ansvaret för väg- och gatunätet i kommunen. Orsaken är att 

Gatuavdelningen utför arbetet medan budgeten för detta ligger hos Stadsbyggnadskontoret. 

 

Skikt med kommunens väghållningsområde 

Det finns stort behov av ett skikt som visar kommunens väghållningsområde. Detta för att 

kunna utläsa om en olycka skett på en statlig eller kommunal väg. Som det fungerar nu så 

skickar STRADA in data från både kommunala och statliga vägar. Gatuavdelningen får sedan 

själva utföra en omsortering och ange vem som är väghållare. Det skulle spara mycket tid om 

det fanns ett särskilt skikt i STRADA´s rapportering som angav detta. 

 

System för hantering och redovisning av asfaltering/toppning och asfaltunderhåll 

Behov finns av en sådan egenskap men det beror på vad Gatuavdelningen köper in för 

gatudatabas. En av dessa kan hantera detta genom att använda sig av gatulänkarna. De har 

också önskemål om att det ska gå att utläsa vilka beläggningar som utförts under en speciell 

tidsperiod. 

 

Olycksrapportering 

Det skulle ge en mer enhetlig bild över olycksfall om även ambulans angav med GPS var en 

viss olycka ägt rum. Man har då en exakt punkt att arbeta med och det går att få mer 

detaljerad information. Landstinget rapporterar inte in olyckor i Örebro vilket behövs för att 

få mer information. Det finns förhoppningar om att kunna göra det inom en snar framtid då 

andra kommuner såsom Göteborg redan har detta system. I det aktuella läget är det bara polis 

som registrerar olyckor med GPS och är inte polisen inblandad så anges bara en adress av 

ambulansen. 
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Lokala trafikföreskrifter 

Enligt Gatuavdelningen finns de lokala trafikföreskrifterna kopplade till den befintliga kartan. 

De ligger dock inte nere i kartan ännu10. Den nya gatudatabasen som ska köpas in kommer att 

klara av att hantera detta. 

 
3.1.5 Teknik – och fastighetsförvaltningen, Karlstad 
 

Anders Svärdh, Ingenjör, GIS-enheten 

 

GIS-användning 

Karlstad har en hög GIS-användning, men de kommer att bli ännu bättre när de får nya 

programvaror att arbeta med. För tillfället används GIS mestadels för vinterrenhållning och 

även redovisning av trafikflöden samt parkeringar i kommunens tittskåp AutoKa-vy. På 

gatusidan skulle GIS kunna användas till beläggningsunderhåll och barmarksrenhållning 

(gatusopning). Personal som hanterar GIS går den utbildning som behövs och kunskap finns 

därmed både i dag och i framtiden. Karlstad har som mål att övergå till gatudatabasen Tekis 

under år 2007. En av orsakerna är att de i nuläget inte kan leverera direkt till NVDB från 

programmet Galant. 

 

Gatulänkar 

Gatusidans program Galant11 kan inte leverera direkt till NVDB utan vägnätet skickas till en 

kontaktperson på vägverket som sedan jämför detta med NVDB-vägnätet. Det är gatusidan 

som själva digitaliserar nod/länkarna och detta fungerar i nuläget bra. De använder sig som 

sagt av Galant för att beskriva gatunätets innehåll och kartverktyget GalantMap för att visa 

hur länkar och noder är uppbyggda enligt vägverkets generaliseringsregler. Enligt gatusidan 

kommer de att kunna leverera direkt till NVDB när gatudatabasen Galant byts ut mot Tekis. 

Med de uppdaterade gatulänkarna går det sedan enkelt att uppdela gator i olika distrikt för 

bl.a. plogningsområden, salt –och sandningsleder och mycket annat. 

 

                                                 
10 Punkter som t.ex. p-förbud kan inte visas i deras GIS-system. 
11 Förvaltningsverktyg för gatunätet där gatans innehåll beskrivs och där det går göra olika typer av utsökningar 
och rapporter 
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Fig. 3.1.5.112 Färgerna på länkarna representerar olika grafiska utsökningar som kan göras 

med hjälp av gatulänkarna.  

 

 
Fig. 3.1.5.213 Distrikt för sandningsleder 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Källa: GIS-enheten, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstad kommun 
13 Källa: GIS-enheten, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstad kommun 
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Ruttplanering 

Ruttplanering används bl.a. för slamsugning för externa entreprenörer vid enskilda 

avloppsanläggningar. Eventuellt kommer ruttplanering att användas inom 

barmarksrenhållning (gatusopning) och vinterrenhållning inom en snar framtid. 

 

Tekniker 

För snöröjningsarbeten skrivs kartor med plogningsområden ut till fordonen. Det används 

GPS vid vintersandupptagning och gaturenhållning för att beskriva färdväg med tider, bl.a. för 

att kunna hantera eventuella försäkringsfrågor vid stenskott och dylikt. Potthål som 

uppkommer registreras inte i något program och detta gäller även hantering av 

asfaltering/toppning.  

 

Enskilda vägar 

Information om enskilda vägar finns enbart i pappersdokument men det finns digitalt material 

som personal inom Tekniska förvaltningen själva skapat. 

 

 

Olycksrapportering 

Polisen använder sig av STRADA för att rapportera in olyckor och både ambulans och polis 

använder sig av GPS vid inrapportering av olyckor. Kunskap fanns ej om ett skikt med 

väghållare gavs vid inrapportering.  

 

Lokala trafikföreskrifter 

Lokala trafikföreskrifter är inte kopplade till deras gemensamma GIS.  
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4 Utvärdering 
 

Här tar vi upp vad som kommit fram efter att resultaten från intervjuerna behandlats. Bland 

problemen och behoven som de intervjuade gett synpunkter på har vissa problem tilldelats en 

högre prioritet.  

4.1 Analyser av prioriteringsområden 

Vi har här valt ut områden med problem som anses mest nödvändiga att lösa. Det är många av 

de utfrågade som valt att kommentera problemen och även själva ansett att dessa bör 

prioriteras.  

 

4.1.1 Gemensamt system för lagring av data 
 

Gatuunderhåll, sektor Anläggning och Gatuavdelningen säger sig idag behöva ett gemensamt 

lagringssätt av data. De är medvetna om svårigheterna med att införa detta då processen måste 

föras upp till kommunledningen om ett förslag skall kunna drivas igenom. Det kan även vara 

att en avdelning har pengar för ett sådant projekt men stoppas av andra som inte har pengar. 

Det verkar som sagt inte finnas någon som är villig att ansvara för att driva igenom projektet.  

 

En allmän syn på problemet verkar också vara att det är ”de andra” som handlar kortsiktigt 

och köper in olika system vid varje behov. Även om ansvariga på avdelningarna och 

anläggningssektorn tycker att det är fel att ”andra” köper in system för kortsiktiga lösningar så 

händer det likväl. Här går det att se att de som är ansvariga för Gatuavdelningen, 

Gatuunderhåll samt sektor Anläggning inte verkar vilja ansvara för denna situation. Detta kan 

då bidra till att fler olika system för lagring av data köps in då folk i allmänhet tänker att ”om 

alla andra gör det så kan jag också göra det”. Den främsta orsaken verkar dock vara att det är 

ett väldigt stort projekt som resursmässigt kan bli väldigt dyrt och tidskrävande. Det kan även 

finnas en rädsla att kostnad och administration för det gemensamma lagringssättet av data 

överskrider nyttan. Om varje år bör vara lönsamt påverkas det långsiktiga arbetet som kan ge 

lönsamhet först efter några år.  
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Sammanfattat är det dessa orsaker som bidrar till en försvåring av införandet av ett 

gemensamt system för lagring av data: 

 

• Samarbetet mellan verksamheterna blir sämre i och med att de hänvisar till varandra.  

 

• Inget samordningsansvar på alla nivåer 

 

• Kortsiktigt vinsttänkande 

 

• Behov av snabba lösningar 

 

• Rädsla för om nyttan är värd mödan 

  

• Ovilja till att ta tag i stora och tidskrävande projekt 

 

4.1.2 Utbildningsläget 
Gatuunderhåll, Gatuavdelningen och sektor Anläggning nämner att det finns ett 

utbildningsbehov i nuläget. Det är få som kan tillräckligt mycket och det finns inte många 

som fått utbildning och den kunskap som finns är självlärd. Utbildningen behövs främst för att 

systemen skall kunna användas till sin fulla bredd och även då GIS-tekniken utvecklas allt 

mer.  

 

På utförandenivå behövs utbildning så att systemen i t.ex. sopbilar inte känns främmande för 

användaren. I dag finns ett visst motstånd till GIS då det kan bidra till en känsla av att vara 

övervakad. Med utbildning kan acceptansen stiga i och med mer kunskap om teknik och om 

orsaker till införandet av GIS. Det är också en generationsfråga och det tyder på en 

övergående karaktär då många snart går i pension. En större kunskap kan även underlätta vid 

beslut om investeringar skall göras, och tvivlet om nyttan verkligen överstiger kostnaden kan 

till viss del försvinna. Kommunikationen inom och mellan verksamheterna kan öka då det i 

allmänhet är enklare att förstå varandra när större kunskap om tekniken besitts. Ett exempel är 

att en avfallshämtare har större chans att komma med relevanta synpunkter till planeraren om 

de båda besitter kunskap om GIS.   
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4.1.3 Gatulänkar 
 
Enligt Gatuunderhåll erhålls inte några uppdaterade gatulänkar och mycket tid går åt till att 

manuellt modifiera förändrade vägar, utföra planering med papperskartor, rita in 

snöröjningsdistrikt varje år och så vidare. Det finns ett stort behov av att få dessa gatulänkar 

uppdaterade från Gatuavdelningen. Inom Gatuavdelningen hävdas det å andra sidan att 

uppdateringen fungerar bra då de exporterar filer med uppdaterade vägar till vägverket. 

Avdelningen får sedan tillbaka filerna i ett nod- och länksystem. Det påstås dock att vägarna 

inte blivit uppdaterade tillräckligt de senaste åren men att de ska lägga ned mer kraft på detta. 

Gatuavdelningen räknar med att det de missat de senaste åren skall bli uppdaterade under 

2006 och att resurser och personal finns för detta.  

 

 Av detta kan följande utrönas 

 

• Enligt Gatuunderhåll nås inga gatulänkar 

 

• Uppdateringen av gatulänkar fungerar i nuläget tillfredställande enligt 

Gatuavdelningen 

 

• Vetskapen finns dock hos Gatuavdelningen att gatulänkarna inte uppdaterats 

tillräckligt under några år och att detta skall åtgärdas. 

 

 

Här går det att utröna vissa meningsskiljaktigheter och det kan bero på följande orsaker.  

 

• Missförstånd i kommunikationen då Gatuavdelningen inte blivit tillräckligt införstådda i 

att Gatuunderhåll har ett stort behov av gatulänkarna. Detta för att antingen Gatuunderhåll 

inte varit tillräckligt tydliga med sina krav eller att Gatuavdelningen inte uppfattat 

situationen till fullo.  

 

• Gatuavdelningen sköter uppdateringen väl men levererandet från NVDB har varit 

långsamt. 
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• Missförstånd i kommunikationen inom Gatuavdelningen 

 

 

4.1.4 Egen GIS-funktion 
Gatuunderhåll och sektor Anläggning anser att det behövs en egen funktion som hanterar GIS 

för processen Gata och trafik. Detta för att utvecklingen har avstannat och att de under de 

senaste åren halkat efter parksidan. Gatuavdelningen anser sig inte behöva en GIS-funktion.  

4.2 Övriga behov 

Nedan följer övriga behov av tillämpningar.  

 

Skikt med kommunens väghållningsområde 

Framfört av: Gatuavdelningen och Gatuunderhåll. 

 

Enskilda utfartsvägar i digital form från vägverket  

Framfört av: Sektorstöd Planering och Gatuunderhåll 

 

System för redovisning av asfaltering/toppning och asfaltunderhåll 

Framfört av Gatuunderhåll 

 

Funktion för ruttplanering 

Framfört av Gatuunderhåll, sektor Anläggning och Gatuavdelningen 

 

GPS i fler fordon 

Framfört av Gatuunderhåll 

 

GPS-registrering av ambulanser  

Framfört av Gatuavdelningen 

 

Inrapportering av olyckor från landstinget  

Framfört av Gatuavdelningen 
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4.3 Jämförelse mellan Karlstad kommun och Örebro 
kommun 

Nedan följer en översiktlig jämförelse för att ge en bild av vad som skiljer Karlstad och 

Örebro åt i GIS-användningen inom Gatuområdet. 

 

  Gatusidan, Karlstad Gata och trafik, Örebro 

Nuvarande gatudatabas Galant GeoBas 

Byte av gatudatabas Tekis, år 2007 Val mellan Tekis, Triona, Kordab

Utbildningsbehov Nej Ja 

Fungerande nod/länk - system Ja Delade åsikter 

System för redovisning av asfaltunderhåll Nej Nej 

GPS-användning Vintersandupptagning, gaturenhållning Pilotområde inom avfallshämtning

Lokala trafikföreskrifter kopplade till GIS Nej Till viss del 

"potthål" digitalt sparade Nej Ja 

Ruttplanering Vid slamsugning Nej 

Olycksrapportering STRADA STRADA 

Olycksrapportering med GPS  Polis, ambulans Polis 

Kommunens tittskåp AutoKa-vy MapIT 

Enskilda utfartsvägar digitalt från Vägverket Nej Nej 

 

 

4.4 Diskussion/ Källors relevans 

Rapporten ger inte en fullständig bild av hur GIS fungerar i hela Tekniska förvaltningen då 

arbetet koncentrerats till processen Gata och trafik. Även inom det området finns det behov av 

en mer ingående undersökning, för att ge en komplett bild över situationen då endast fyra 

intervjuer utförts.  

 

Intervjuerna har varit jämnt fördelade över de olika sektorerna men det har inte funnits 

möjlighet att få kontakt med ansvarig för sektor Planering, då denne nyligen gått i pension. 

Detta kan vara nödvändigt i framtida arbete. Det finns också behov för en intervju med någon  

som direkt arbetar med t.ex. uppdatering av gatulänkar.  
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Till Karlstad kommun har endast frågeformulär skickats till en konktaktperson och det ger då 

inte en fullkomlig bild över deras GIS-användning. En intervju skulle här vara behövlig och 

det kan även finnas behov av jämförelser med fler kommuner. 

 

 

5 Rekommendationer

5.1 Prioriteringsområden 

 
5.1.1 Gemensamt system för lagring av data 
Då detta är ett stort, kostsamt och tidskrävande projekt anses det nödvändigt att frågan förs 

upp till förvaltningsledningen och det är där det övergripande ansvaret borde ligga. En GIS-

funktion kan sedan arbeta med själva utformningen då enskilda avdelningar troligtvis inte har 

tid eller resurser för att driva detta. Det är behövligt att samtliga avdelningar är överens om 

behovet av ett gemensamt lagringssätt av data. Skulle det vara omöjligt att införa ett 

gemensamt system så är det av betydande vikt att de olika systemen har en gemensam 

plattform14. Det försvårar annars överföringen av data mellan de olika verksamheterna. Det 

krävs ett långsiktigt tänkande då arbetet inte kommer ge omedelbara resultat. Fördelarna med 

en enhetlig lagring av data är många och här följer några. 

 

• Enklare och billigare att införa olika GIS-tillämpningar.  

 

• Varje ny GIS-tillämpning blir inte ett stort projekt 

 

• Tidsbesparande då nya småsystem ej behövs köpas för varje ny tillämpning 

 

• Underlättar överföring av data mellan olika områden 

 

 

                                                 
14 En typ av grund som olika system bygger på. Exempel på sådana plattformer är ESRI och Geomedia 
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5.1.2 Utbildningsbehov 
Vi rekommenderar att de olika verksamheterna satsar på utbildning inom GIS. Detta bör helst 

ske gemensamt inom hela Tekniska förvaltningen (där GIS används) istället för avskilt inom 

de olika verksamheterna. Detta för att öka samordningen mellan verksamheterna samt att ge 

alla en likvärdig kunskap. Utbildningen behöver inte innebära att anställda skickas iväg på 

kurser utan att de som besitter kunskapen kan lära ut till berörda personer, eller att en konsult 

anställs. Det behövs utbildning för systemanvändarna15 inom planeringsarbetet samt för de på 

utförandenivån16. De på utförandenivån behöver också få en inblick i hur GIS används i 

planeringen för deras respektive arbetsuppgifter. Orsaken är att anställda kan känna sig 

mindre övervakade då de får mer insyn i hur planeringsarbetet fungerar inom deras 

arbetsområde. Sammanfattat föreslås det att: 

 

• Utbilda de som skall använda systemen för planeringsarbeten 

 

• Utbilda de som skall utföra själva arbetet 

 

• Ge utförarna en överskådlig inblick om hur GIS används på planeringsnivå inom deras 

arbetsområde.  

 

Detta resulterar som tidigare sagts i: 

 

• Systemen utnyttjas optimalt 

 

• Nya redskap känns mindre främmande 

 

• Ökad tolerans för GIS 

 

• Bättre kunskapsgrund vid beslut om investeringar 

 

• Ökad kommunikation inom och mellan verksamheterna 

 

                                                 
15 Anställda som utför planeringsarbete och dylikt 
16 Anställda som utför själva uppgiften som t.ex. avfallshämtning, snöröjning, renhållning etc.  
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5.1.3 Gatulänkar 
Här måste en dialog först föras så att alla parter får en gemensam bild över vad som fungerar 

och inte fungerar. När detta väl är utfört bör det beslutas om en GIS-funktion tar hand om 

uppdateringen av gatulänkar eller ej. Det här ses i nuläget som hög prioritet då avsaknaden av 

gatulänkarna försvårar arbetsuppgifter avsevärt. Ordnas nod/länkarna så att vägarna blir 

sammankopplade och definierbara, kommer följande fördelar att ges: 

 

• Möjlighet att utläsa nyckeltal, bl.a. hur många kvadratmeter väg som finns vilket 

resulterar i. 

o Beräkna kostnaden för att utföra ett arbete på en vald yta 

o Beräkna arbetstid för en vald yta 

o Jämföra kostnader med andra kommuner 

 

• Tidsbesparande då förändringar av vägar ej behöver ritas in 

 

• Underlätta planeringsarbetet 

 

• Olika distrikt (t.ex. för vinterväghållning) kan knytas till gatulänkarna och sedan 

enkelt anpassas efter modifieringar av vägnätet. 

 

 

5.1.4 Egen GIS-funktion 
Vi föreslår att det inrättas en funktion för processen Gata och trafik som hanterar och har ett 

samordningsansvar för GIS. Det här anses som hög prioritet då funktionen sedan kan ta hand 

om frågor rörande gatulänkar, utbildning, gemensamt system för lagring av data och i stort 

sett alla problem som tagits upp i rapporten. Det som först bör göras är att de berörda 

avdelningarna för en diskussion med varandra så att alla blir överens om huruvida det finns 

behov av en funktion eller ej.  

 

I nuläget råder det ju delade åsikter om vad som behövs och inte behövs och det är som sagt 

därför viktigt att avdelningarna först och främst är överens om vad som skall göras eller inte 

göras. Vi ger här nedan synpunkter på vad en GIS-funktion kan uträtta.  
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Sammanfattat bör: 

 

• Diskussion kring införandet av GIS-funktion 

 

• Om behov av funktion finns, besluta på vilken nivå denna skall inrättas 

 

 

Efter eventuellt införande bör funktionen i första hand hantera följande frågor: 

 

• Gatulänkar 

 

• Utbildning 

 

• Utreda möjlighet om införande av gemensamt system för lagring av data 

 

Vid införande av ett gemensamt lagringssätt av data bör dock ansvaret ligga hos 

förvaltningsledningen eller på annan hög ort. Orsaken är att detta rör hela Tekniska 

förvaltningen och ansvaret bör därför inte ligga hos en avdelning. 

 

5.2 Övriga rekommendationer 

 

Skikt med kommunens väghållningsområde 

Framfört av: Gatuavdelningen och Gatuunderhåll. 

 

Fås ett sådant skikt av STRADA resulterar det i följande: 

 

• Ej manuellt behöva ange vem som är väghållare för en viss väg. 

 

• Möjligt att genom ett enkelt knapptryck kunna utläsa attribut om vägen. 
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• Tidsbesparande då man bland annat inte behöver leta upp information i 

pappersdokument. 

 

 

Enskilda utfartsvägar i digital form från vägverket  

Framfört av: Sektorstöd Planering och Gatuunderhåll. 

 

Fås ett sådant skikt av vägverket resulterar det i följande: 

 

• Enkelt att få ut information om en specifik väg. 

 

• Tidsbesparande då information ej behöver letas upp i pappersdokument. 

 

 

System för redovisning av asfaltering/toppning och asfaltunderhåll 

Framfört av: Gatuunderhåll. 

 

Införskaffas ett sådant system så resulterar det i följande: 

 

• Enkel utläsning av vilka arbeten som blivit utförda. 

 

• Möjlighet att göra utsökningar om vad som åstadkommits under en viss tidsperiod. 

 

• Underlättning av planering. 

 

• Insparandet av pengar genom att bl.a. slippa straffavgifter eller vid utföranden av 

arbeten då garantin fortfarande gäller. 

 

 

Funktion för ruttplanering 

Framfört av: Gatuunderhåll, sektor Anläggning och Gatuavdelningen. 

 

Skaffas ett sådant system så resulterar det i följande: 
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• Underlättning för vikarier. 

 

• Tidsbesparing. 

 

• Underlättning i planeringsarbetet. 

 

• Fördelar för den mjuka sektorn som t.ex. hemtjänst och skolskjuts. 

 
GPS i fler fordon 

Framfört av: Gatuunderhåll. 

 

Om GPS används i fler fordon resulterar det i följande: 

 

• Tidsbesparing. 

 

• Att med hjälp av gatulänkarna endast behöva ett knapptryck för att få skador/arbeten 

inrapporterade. Adress tillkommer automatiskt. 

 

GPS-registrering av ambulanser  

Framfört av: Gatuavdelningen. 

 

Om detta genomförs resulterar det i följande: 

 

• En enhetlig bild över olycksfall. 

 

• Exakta punkter att arbeta med, som därmed ger en mer detaljerad information. 

 

• Möjlighet att kartlägga farliga vägar (ej med anseende på trafik). Här avses vägar som 

kan vara branta, innehålla hål eller ha kraftiga kurvor. 

 

Inrapportering av olyckor från landstinget  

Framfört av: Gatuavdelningen. 
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Bilaga 1 - Kravspecifikation 
 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen i Örebro Kommun ansvarar för vatten, avlopp, renhållning, vägar, 

trafik samt parkskötsel. Miljöarbete är även en viktig del inom verksamheterna. Förvaltningen 

har ca 350 anställda och har enligt årsredovisningen 2004 en omsättning på 436 miljoner 

kronor. De olika huvudprocesserna inom Tekniska förvaltningen ansvarar i nuläget för GIS-

användningen inom deras respektive områden. Det finns ingen funktion som har ett uttalat 

ordningsansvar för GIS och detta bidrar till att arbetet inte blir optimalt. Förvaltningen 

behöver nu förslag till nya tillämpningar och jämförelser med andra kommuner för att öka 

samordningen mellan de olika avdelningarna 

 

Syfte 

Öka samordningen och öka effektiviteten i berörda verksamheter samt öka användningen av 

befintliga data. 

  
 

Mål 

Att efter utredning ge förslag till åtgärder för de berörda verksamheterna. 

 
 

Delmål 

 

 

• Samla bakgrundsinformation om valda avdelningar för att ge underlag för 

intervjufrågor samt för att öka kunskapen om de olika avdelningarna. 

 

• Intervjuer av användare inom verksamheter som berörs av GIS. 

 

• Inventering av befintliga tillämpningar på valda avdelningar i förvaltningen. 

 

• Jämföra med andra kommuner för att effektivisera användandet av befintligt data. 
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• Ge förslag till nya tillämpningar. 

 

 

Målgrupper 

Tekniska förvaltningen i Örebro kommun. 

 

Andra målgrupper såsom utomstående kommuner kan ha användning av informationen för att 

själva kunna utföra jämförelser.  

 

Funktionella krav 

Läsaren skall få en klar bild av hur GIS används inom de olika förvaltningarna och vilka 

eventuella brister som finns. Det skall även framgå vilka GIS-tillämpningar som med fördel 

kan användas av tekniska förvaltningen i Örebro kommun.  

 

Krav på användargränssnitt 

Rapporten skall uppfylla Karlstad Universitets riktlinjer för examensarbeten.  

 

Leveransvillkor 

Redovisning sker på Karlstad Universitet 2006-06-08. Rapporten trycks efter redovisning i 

minst två exemplar. 
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Bilaga 2 - Gemensamma frågor 
 

• Hur ser ni på GIS-användningen i ditt ansvarsområde? Finns det några problem? 

 

• Vad använder ni GIS till konkret i er verksamhet? exempel? 

 

• Vad finns det för områden där GIS ej används? 

 

• Finns det behov för GIS i de områden där det inte används? 

 

• Hur ser utbildningsläget ut? Finns det tillräcklig kunskap för användandet av GIS i 

dagsläget och i framtiden? Om nya tillämpningar i framtiden införs, finns kunskapen för 

att hantera dessa då? 

 

• Om kunskapen inte är tillräcklig, varför? 

 

• Anser ni att det skulle behövas mer utbildning inom GIS? Varför/varför inte? 

 

• Skulle en egen funktion för GIS rörande Gata och trafik behövas? Varför/varför inte? 

 

• Tycker ni att ni har bra kännedom om vad som finns i den gemensamma kartdatabasen? 
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Bilaga 3 - Frågeformulär, Sektorstöd, sektor Planering 
 

Gösta Eriksson 

Titel: Sektorstöd 

 

Belysningsdata 

 

• Hur är samarbetet uppbyggt mellan er och Elektro Sandberg? 

 

• Hur ser avtalet ut? Vad är de är skyldiga att leverera? 

 

• Vad vill ni att de ska leverera? 

 

• Får ni all nödvändig dokumentation av vad Elektro Sandberg gör? T.ex. byte av armatur 

och dylikt.  

 

• Om inte, i så fall varför? 

 

• Vi har läst att ni bytt armaturer för lampor för att minska energiförbrukningen. Har detta 

fungerat väl och har ni fått tillräcklig information om hur det gått till? 

 

• Hur ser projektet ut, som startats för att få dokumentationen från Elektro Sandberg att 

fungera? 

 

• Vad har ni för mål med projektet? Hur ser drömscenariot ut? 

 

• Hur är databasen och kartskikten uppbyggda för belysningsdatat? 

 

• Finns all nödvändig information i databasen eller är det något mer som behövs? 

 

• Skulle något i databasen kunna förbättras? Vad i så fall? (t.ex. uppdatering) 
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• Har ni tillräckligt med data för att t.ex. se om det finns något samband mellan dålig 

belysning och överfall/olyckor/brottslighet? Finns det nytta för en sådan undersökning? 

 

• Finns det ytterligare undersökningar som skulle kunna utföras kring gatubelysning? 

 

Enskilda utfartsvägar och vägföreningar 

 

• Vilka gemensamma/egna kartskikt används? 

 

• Finns det tillräcklig information om dessa kartskikt? Är attributen tillräckliga? 

 

• Fungerar vägverkets uppdatering av de enskilda vägarna bra? Får ni den information som 

behövs i tid eller är det en långsam process? 

 

• Om uppdateringsprocessen är för långsam, vad borde man kunna göra för att påskynda det 

hela? 

 

• Finns det behov av andra kartskikt för att underlätta för andra analyser? (t.ex. 

sophämtning, vinterväghållning, post, skolskjuts) Vad för typ av skikt i så fall? 

 

• Finns det överhuvudtaget behov av analyser som berör de enskilda vägarna? 

 

• Något övrigt att tillägga? Någonting annat du tycker fungerar bra eller dåligt? 
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Bilaga 4 - Frågeformulär, sektor Anläggning 
 

Eva Jonsson 

Titel: Sektorchef 

 

• Skulle ruttplanering underlätta och spara tid för snöröjning, sophämtning, renhållning, 

hemtjänst, tjänsteuppdrag osv. (särskilt vid sjukdom eller dylikt där vikarier/nyanställda 

rekryteras)? 

 

• Anser ni att det är värt att investera i ett system för ruttplanering? Varför/Varför inte? 

 

• Skulle det underlätta om t.ex. potthål och skador från snöröjning/renhållning lades in som 

objekt i kartdatabasen? Resurserna kanske inte finns för att åtgärda alla problem direkt 

och det kan då vara bra att få en bild över var problemen finns. Prioriteringsgrader och 

annan information kan ges. 
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Bilaga 5 - Frågeformulär, Gatuunderhåll, sektor anläggning 
Håkan Zaring 

Titel: Avdelningschef 

 

Tomas Nilsson 

Titel: Sektionschef 

 

Jan Strömberg  

Titel: Verkmästare 

 

Gatulänkar 

 

• Hur tycker du Gatuavdelningen sköter uppdateringen av gatulänkarna?  

 

• Om det inte fungerar tillfredställande, varför i så fall? Vilka problem uppstår? 

 

• Får Park- och gatuunderhåll de gatulänkar som behövs i tid för att kunna utföra sina olika 

uppgifter där länkarna är involverade? T.ex. planera renhållning. 

 

• Hur fungerar det i nuläget med att uppdatera vägnätet med hjälp av turistkartan? Går 

mycket tid till spillo? 

 

• Vad kan man göra för att få Gatuavdelningen att prioritera uppdateringen av gatulänkarna, 

så att Gatuunderhåll snabbare kan utföra planering av t.ex. snöröjning? 

 

• Hur ser arbetet kring snöröjningen ut idag? Hur fungerar processen? 

 

• Hur ser arbetet kring grusupptagningen ut idag? Hur fungerar processen? 

 

• Hur ser arbetet kring gaturenhållningen ut idag? Hur fungerar processen? 

 

• Hur sköts arbetet kring de ”potthål” som uppstår? 
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• Skulle ruttplanering underlätta och spara tid för snöröjning, sophämtning, renhållning, 

hemtjänst, tjänsteuppdrag osv. (särskilt vid sjukdom eller dylikt där vikarier/nyanställda 

rekryteras)? 

 

• Anser ni att det är värt att investera i ett system för ruttplanering? Varför/Varför inte? 

 

• Skulle det underlätta om t.ex. potthål och skador från snöröjning/renhållning lades in som 

objekt i kartdatabasen? Resurserna kanske inte finns för att åtgärda alla problem direkt 

och det kan då vara bra att få en bild över var problemen finns. Prioriteringsgrader och 

annan information kan ges. 

 

• Skulle det försvåra arbetet med att lägga in t.ex. potthål och skador i kartan då 

gatulänkarna är dåligt uppdaterade? 

 

• Vilket eller vilka problem hos er ses som de största? 

 

• Vad tycker ni om Nacka kommuns projekt där det går att se vilka gator som blivit röjda? 

Är det något du skulle vilja ha här? 

 

• Finns det behov av ett skikt som visar kommunens väghållningsområde? Detta för att 

kunna sätta attributet väghållare på en olycka som rapporteras från STRADA-datat?  

 

• Behövs det ett system för att hantera och redovisa asfaltering/toppning och asfaltunderhåll 

i ert gemensamma GIS? Skulle det finnas några svårigheter med att införa detta?  

 

• Trafikkartverket ligger löst i CAD-filer och trafikföreskrifterna ligger i en lokal 

accessdatabas samt att dessa två inte är kopplade vare sig till varandra eller till 

förvaltningens gemensamma GIS? Har du något förslag på att få de två förstnämnda att 

kommunicera samt att sedan kunna visas i erat gemensamma GIS?  

 

• Uppkommer det problem med att dessa inte är kopplade till varandra och skulle det 

underlätta erat arbete om de låg i ett gemensamt system? 
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Bilaga 6 - Frågeformulär, Gatuavdelningen, sektor 
Planering 
 

Lars-Arne Sellén  

Titel: Avdelningschef 

 

• Hur sköts uppdateringen av gatulänkarna? Fungerar det väl?  

 

• Stadsbyggnadskontoret har det övergripande ansvaret för väg- och gatunätet i kommunen. 

Borde då ansvaret för gatulänkarna också ligga hos dem? Eller finns det någon annan som 

borde ha ansvaret? 

 

• Är uppdateringen av gatulänkarna en resursfråga? Behövs det mer personal eller resurser 

för att klara av det? 

 

• Ses ansvaret för gatulänkarna som en lägre prioritet jämfört med övriga ansvarsområden?  

 

• Om ni tycker att det behövs en snabbare uppdatering av gatulänkarna, vad skulle man i så 

fall kunna göra? 

 

• Hur tycker ni att själva uppdateringen av gatulänkarna bör ske? Fungerar den nuvarande 

processen bra? (kommunen <-> NVDB). 

 

• Skulle ruttplanering underlätta och spara tid för snöröjning, sophämtning, renhållning, 

hemtjänst, tjänsteuppdrag osv. (särskilt vid sjukdom eller dylikt där vikarier/nyanställda 

rekryteras)? 

 

• Anser ni att det är värt att investera i ett system för ruttplanering?  

 

• Skulle det vara bra om ambulans vid singelolyckor angav med GPS exakt var olyckan ägt 

rum istället för att ofta ange den skadades adress/adress för olycksplatsen. Det skulle ge en 

bild över allmänt riskfyllda vägar (mycket gropiga, väldigt branta osv.) Vi syftar här på 

olyckor där polis inte är inblandad och STRADA ej används.  
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• Finns det behov av ett skikt som visar kommunens väghållningsområde. Detta för att 

kunna sätta attributet väghållare på en olycka som rapporteras från STRADA-datat? 

 

• Trafikkartverket ligger löst i CAD-filer och trafikföreskrifterna ligger i en lokal 

accessdatabas. Dessa är inte kopplade vare sig till varandra eller till förvaltningens 

gemensamma GIS? Har du något förslag på att få de två förstnämnda att kommunicera 

samt att sedan kunna visas i erat gemensamma GIS? 

 

• Uppkommer det problem med att dessa inte är kopplade till varandra och skulle det 

underlätta ert arbete om de låg i ett gemensamt system? 

 

• Behövs det ett system för att hantera och redovisa asfaltering/toppning och asfaltunderhåll 

i ert gemensamma GIS? Skulle det finnas några svårigheter med att införa detta? 
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Bilaga 7 - Frågeformulär, GIS-enheten, Karlstad 
 

Anders Svärdh 

Ingenjör, GIS-enheten, Karlstad kommun 

 

• Hur ser du på GIS-användningen i ditt ansvarsområde? Finns det några problem? 

 

• Vad använder ni GIS till konkret inom gata och trafik? 

 

• Vad finns det för områden inom gata och trafik där GIS ej används? 

 

• Hur ser utbildningsläget ut? Finns det tillräcklig kunskap för användandet av GIS i 

dagsläget och i framtiden? Om nya tillämpningar i framtiden införs, finns kunskapen 

för att hantera dessa då? 

 

• Använder ni er av ett nod och länk -system där varje länk är ett kvarter och varje nod 

är en korsning? Detta för att enklare få ut nyckeltal och dylikt. 

 

• Om ni använder er av ett sådant, hur fungerar uppdateringen? Skickar ni de 

uppdaterade vägarna till vägverkets NVDB och får sedan tillbaka dem i ett nod/länk –

system? 

 

• Är uppdateringsprocessen i så fall tillräckligt snabb? 

 

• Om ni inte använder er av ett nod och länk –system, använder ni er av något liknande 

system? 

 

• Hur ser arbetet kring snöröjningen ut idag? Hur fungerar processen? 

 

• Hur ser arbetet kring grusupptagningen ut idag? Hur fungerar processen? 

 

• Hur ser arbetet kring gaturenhållningen ut idag? Hur fungerar processen? 
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• Hur sköts arbetet kring de ”potthål” och andra skador som uppstår på gatorna? 

 

• Har ni lokala trafikföreskrifter kopplade till erat GIS-system? 

 

• Använder ni er av ruttplanering? Inom vilka områden i så fall? 

 

• Vad använder sig polisen av för system vid olycksrapportering? Kommer uppgifter om 

väghållningsområde med i dessa rapporter (om en väg är statlig eller kommunal)? 

 

• Registrerar polis och ambulans olyckor med GPS? Då syftar vi även på olyckor där 

bara ambulans är inblandad. 

 

• Använder ni er av ett system för att hantera och redovisa asfaltering/toppning och 

asfaltunderhåll i erat GIS? 

 

• Får ni digitalt från vägverket information om enskilda utfartsvägar, vägsamfälligheter 

och vägföreningar? 
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