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Projektets finansiering och medverkande parter 

RSI – Road Status Information är ett demonstrations- och analysprojekt finansierat av 

Trafikverket och Vinnova och medverkande projektparter är RoadIT AB, Göteborgs 

Universitet, Volvo Cars AB, Luleå Tekniska Universitet, Klimator AB, VTI och Svevia.  

Om detta dokument  

Detta dokument utgör slutrapport för Fas A i projektet RSI – Road Status Information. 

Dokumentet börjar med en inledning till projektet och fortsätter därefter med sex relativt 

fristående rapporter som avhandlar de sex Work Packages(WP) som projektet består av. 

Efter de sex WP-rapporterna ges en sammanfattning där övergripande resultat presenteras 

och diskuteras. 

  



 

Sammanfattning 

RSI står för Road Status Information och är en demonstrationsplattform för ny teknik som 

skapar stora förutsättningar för att både minska kostnader och öka kvalitén på Sveriges 

vintervägar. RSI-tekniken har demonstrerats under vinter 2014/15 i Västsverige genom ett 

samarbete mellan följande parter: Trafikverket och Vinnova (FFI) som finansierat projektet. 

Forskningsutförare har varit Göteborgs Universitet och Luleå Tekniska Universitet samt 

VTI. Ingående industri parter har varit Klimator AB, RoadIT AB, Volvo Cars AB samt Svevia 

, dvs. projektet har drivits enligt ”triple helix” metodik. 

Tillgängliggörandet av nya datakällor gällande väder och väglag gör det möjligt att utveckla 

den teknik som fram till idag (VViS) har utgjort den huvudsakliga källan för information om 

rådande vintervägsförhållanden. Detta jämte att utveckling av datahantering och 

kommunikation har nått nivåer som gör det möjligt att i realtid hantera stora datamängder. 

På detta sätt skapas ett nytt informationssystem som ger entreprenörerna och 

beredskapshavare ett bredare underlag för att fatta snabbare och mer korrekta beslut 

gällande vilka åtgärder som behöver genomföras. Tekniken ger vidare möjlighet att på ett 

systematiserat och utvecklat sätt kommunicera och dokumentera genomförda insatser vilket 

möjliggör en mer systematiserad uppföljning av verksamheten. 

Ett viktigt förtydligande gällande det utförda projektet är att RSI är en demonstration av en 

idé som har sin grund i den teknikutveckling som skett inom vägklimatologin under de 

senaste 10 åren. Fordon som kör längs vägar registrerar samtidigt som de färdas längs vägen 

de rådande förhållandena. Genom att samla in denna fordonsdata och förädla den, i 

förhållande till annan data, blir det möjligt att öka mängden tillgänglig väglagsinformation.   

Demonstrationen av RSI har genomförts i syfte att: 

1. Demonstrera den senaste, mest avancerade tekniken inom beräkning, prognostisering 

och presentation av väglag  

2. Undersöka vilka möjliga effekter RSI-tekniken skulle ha på vinterväghållning och i 

vilken utsträckning RSI-tekniken kan användas för att öka tillgängligheten, 

framkomlighet och trafiksäkerhet  

3. Undersöka hur RSI-tekniken kan användas som uppföljningsinstrument för 

förbättrad uppföljning av utförda åtgärder 

4. Presentera möjliga affärsformer och en handgriplig vägledning som stöd till 

Trafikverket inför en kommande upphandling av ett RSI-system 

Huvudtanken med RSI är att integrera olika datakällor för att skapa ett prognossystem som 

ger Trafikverket och Entreprenörer ett bredare underlag för att fatta snabbare och bättre 

beslut. Inom projektet demonstreras en teknik för att generera och visualisera detaljerad 

väglagsinformation av hög kvalitet. Denna väglagsinformation presenteras i webbaserade 

applikationer som bland annat Svevia från entreprenörsledet använt i sin operativa 

verksamhet.  



Projektet visar att RSI-tekniken kan ha en rad potentiella effekter och nyttor, direkta och 

indirekta, för vinterväghållning. Exempel på effekter som finns beskrivna i de skriftliga 

rapporten från RSI-projektet är bland annat: 

• Minskad förbrukning av salt och drivmedel 

• Minskad tid för kontroll av befintliga vägar 

• Ökad trygghet för beredskapshavaren i sitt beslut 

• Möjlighet för Entreprenör att använda RSI som både långsiktig planeringsverktyg och 

kortsiktigt beslutsunderlag. Uppföljningsmöjligheter i RSI tillåter ständiga förbättringar 

och effektiviseringar av vinterverksamhet, arbetsmiljö och ekonomi 

• Möjlighet för Trafikverket att använda RSI som uppföljningsverktyg för säkerställandet 

av leveranser enligt 3R; Rätt åtgärd på rätt plats och vid rätt tillfälle 

Demonstratorn (projektet) visar att RSI erbjuder realtidsinformation samt även prognoser 

av väglag med hög upplösning i både tid och rum. Både rumslig och tidslig upplösning 

kommer i framtiden också succesivt kunna förbättras. Demonstration av RSI visar också att 

data från uppkopplade fordon är av stort värde för planering av vinterväghållning, både ur 

ett operationellt perspektiv och för planering av saltrutter och verksamheten i stort.  

1.1 Sammanfattning av effektmål 

Nedan ges en kortfattad sammanfattning av de delresultat som demonstrationen av RSI 

projektet har kunnat visa på: 

1. Teknik:  

a) RSI-tekniken bidrar till minskning av användningen av salt på vägarna (det blir 

lättare att planera och optimera saltning) - för användaren som dagligen fattar 

beslut kring olika åtgärder ökar möjligheterna till större precision. 

b) Ett effektivare vägunderhåll kommer att förbättra trafikflödet, vilket i sin tur leder 

till minskade stopp och förseningar. 

c) Ett smidigare trafikflöde leder till mindre bränsleförbrukning och utsläpp.  

2. Tillfredsställda mobilitetskrav för människor och gods: 

a) RSI-tekniken har visats vara ett viktigt hjälpmedel för att effektivisera 

vinterväghållning. 

b) En effektivare vinterväghållning kommer att förbättra vägarnas framkomlighet samt 

förkorta res- och transporttider. 

3. Förbättrad samhälls- och näringslivsekonomi: 



 

a) Projektet stärker den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft genom att ge 

Volvo Cars tillgång till ny teknik som levererar kritisk väglagsinformation till förare 

under tiden de kör. 

b) Projektet stärker ingående industriparters långsiktiga konkurrenskraft och 

tillväxtmöjligheter i Sverige och internationellt. 

4. Ökad trafiksäkerhet: 

a) En förbättrad vinterväghållning kommer att öka trafiksäkerheten och minska 

antalet olyckor vintertid. 

b) Tekniken kan fungera som ett instrument för uppföljning av vinterväghållningen 

och för att analysera om vinväghållningsåtgärderna är tillräckliga för att säkerställa 

trafiksäkerhet. 

 

1.2 Framtid 

Rekommenderad fortsättning för RSI är dels en fortsatt utvärdering av tekniken samt ökad 

omfattning med fler entreprenörer och driftområden i syfte att undersöka hur tekniken kan 

utvecklas till ett mer använt och ännu bättre hjälpmedel i vinterdriften på kort och 

medellång sikt. Vidare är en fortsatt demonstration av RSI något som kan rekommenderas 

för att till fullo kunna utvärdera alla de positiva effekter som kan uppnås med ett nytt sätt 

att leverera vintervägsinformation. Genom att hålla demonstrationen av RSI i drift och 

samla data skapas möjligheter till analyser och slutsatser vilka, som detta projekt visar, kan 

påverka den långsiktiga planeringen kring vinterdriften. 

Erfarenheter från projektet visar även på möjligheter att utnyttja RSI-metoder för att 

bedöma beläggningskvalitet och status på vägutrustning. I förlängningen går tekniken och 

metodiken från RSI även att applicera på järnvägssystemet. 
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2 Inledning 

Idén att använda data från en flotta av fordon i kombination med vägklimatologisk data 

samt information om vägars uppbyggnad och geografi är relativt ny och ligger i framkant 

vad gäller forskning kring vägars utformning och drift. Tidigare studier SRIS (www.sris.nu), 

BiFi (www.bifi.se), intelligent road (www.intelligentroad.eu) och Mobi-Roma 

(www.mobiroma.eu) har alla gett ny kunskap om möjligheterna att kombinera data från 

fordon med annan typ av stationär data och modeller. Baserat på dessa forskningsprojekt 

har Klimator byggt upp en unik kompetens och en produktkatalog av modeller som kan 

användas för att ge mer och förbättrad information om rådande vägförhållanden. 

Kombinationen av data från fordonsflottan, stationär data och modeller innebär att ett helt 

nytt verktyg har skapas för drift och underhåll. Möjligheter öppnas för detaljerad mätning 

och kontinuerlig övervakning i realtid av tillståndet på vägen och hur detta varierar över tid 

och rum. Med en omfattande realtidsdetektion är det möjligt att skapa ett verktyg för 

bestämning av underhållsbehov. Exempelvis medför en stor mängd realtidsdata att snabba 

och plötsliga väderförändringar blir möjliga att detektera tidigt. Beslut om åtgärder i form 

av omdirigering av trafiken eller halkbekämpning kan genomföras snabbt och därmed 

minimera problemet med störningar av trafiken eller olycksrisken. Skyfall, halka, 

spårbildning eller beläggningskvalitet är andra mätbara parametrar som har stor påverkan 

på underhållsbehovet. Tidig och precis detektion av underhållsbehov möjliggör 

kostnadseffektiva åtgärder med små störningar på trafiken. 

Road status Information (RSI) är ett demonstrationsprojekt som syftar till att visa hur nästa 

generations informationssystem för vägväder kan utformas. En central fråga i detta 

sammanhang är – varför behövs det en utveckling från det system som används idag? 

VViS som har sin grund i mätning av meteorologiska variabler i vägmiljö togs i bruk för mer 

än 30 år sedan. Tekniken bygger på att via tidig varning om att halkrisk föreligger kan 

entreprenörer få hjälp att ta beslut om lämpliga åtgärder. Under årens gång har VViS 

utvärderats vid ett flertal tillfälle och tydliga utvecklingspotentialer med systemet har 

kunnat identifieras. Fyra av de viktigaste faktorerna att fånga i en nästa generations 

informationssystem visas i Figur 1. Dessa faktorer är: 

• Att VViS övervarnar, dvs. ger information om att åtgärd behöver genomföras som inte 

stämmer med de verkliga förhållandena  

• Att entreprenörerna ofta genomför saltåtgärder mer kopplat till tid på dygnet än kopplat 

till reella halkvarningar  

• Att ett stort antal trafikolyckor sker vid några speciella vädersituationer 

• Att inte rådande väglag mäts vid VViS-stationerna 

 

http://www.bifi.se/


 

 

Figur 1: Sammanfattning av delar som behöver utvecklas inom VViS 

 

• Tidigare studier har också visat att de faktorer som skulle kunna möjliggöra en förbättrad 

situation vad det gäller entreprenörernas arbete är som visas i Figur 2: 

• Att information om genomförda åtgärder saltning/plogning visas i en karta 

• Att information om rådande väglag finns som underlag för beslut om åtgärd 

• Att information finns för hela vägsträckor och inte bara i fasta mätpunkter 

• Att det blir möjligt att följa upp genomförda åtgärder mot detekterad halkrisk 

 



 

Figur 2: Faktorer/data som skulle kunna ge tydliga förbättringar av dagens vägvädersystem. 

 

Resultatet från dessa studier har varit vägledande för utvecklande av de modeller som ingår 

i RSI-demonstrationsprojektet. Genom ett nära samarbete med fordonstillverkare, 

entreprenörer och trafikverket är det möjligt att få tillgång till de data som behövs för att få 

fram önskad information och nå en ökad förädling av det grunddata som kommer från VViS, 

något som diskuteras vidare nedan. 

Förädling av data 

En förädling av data från VViS-stationer, som utgör basen i kunskapspyramiden, Figur 3, 

öppnar för en stor potential vad det gäller information om väder och väglag. Pyramiden 

består av 4 nivåer där basen utgörs av punkvisa mätningar av meteorologiska parametrar i 

vägmiljö. Nästa nivå som bygger på att olika typer av beräkningsmodeller används öppnar 

upp för förbättrade väglagsprognoser, information om vägsträckor och nya dynamiska sätt 

att presentera denna information. Genom att kombinera olika typer av modeller och data 

blir det möjligt att ta nästa steg i förädlingspyramiden. Ett exempel på kombination av data 

är beräknat väglag med information om utförda åtgärder som ger entreprenören en bättre 

bild av när nästa åtgärd behöver genomföras – ett beslutstöd har skapats. En förädlad 

information kan också lämnas till trafikanter som får möjlighet att planera sin resa och få 

realtidsinformation om halka och väglag. Toppen på pyramiden utgörs av nya typer av 

ersättningsmodeller som på ett bättre sätt kan hantera – vad som behöver utföras 

(plogning/saltning), - hur ersätts det, - hur får Trafikverket möjlighet att värdera nytta för 

satsade medel. 

Den stora potentialen med RSI projektet kan med hjälp av förädlingspyramiden lätt inses – 

med hjälp av den nya tekniken kan nivåerna 2 till 4 bli möjliga att uppnå. Från tidigare 

genomförda projekt har flera olika typer av modeller utvecklats som kan ge ett lyft från nivå 



 

1 till 2 och via kombination av nya mätdata, bildata, kan en mer heltäckande bild av rådande 

förhållanden erhållas. Detta gör det möjligt att nå nivåerna 3 och 4. Speciellt viktigt är 

integrering av åtgärdsdata och en realtidsuppföljning av väglag genom att detta öppnar för 

både bättre information och en möjlighet till uppföljning. 

 

Figur 3: Genom en förädling av VViS-data och kombination med nya typer av data kan en ökad 

informationsgrad erhållas. 

Genom att genomföra en demonstration av RSI-tekniken blir det möjligt att uppnå de mål 

som visas i Figur 4. Huvudsyftet med projektet är att visa på möjligheterna att via en 

förädlad information få en förbättrad vinterväghållning till en lägre kostnad och att 

användare av systemet ska känna sig trygga i sina beslut om åtgärd. För Trafikverket och 

forskningsutvecklingen visar man med projektet att det finns en tydlig vilja att vilja bli 

bättre och att man vill stimulera utveckling och möjligheter till att prova nya tekniker. 

 

Figur 4: Målsättning med RSI för entreprenörer, Trafikverket och FOI. 

  



3 Delrapporter från arbetsmoment (WP) i RSI-
projektet 

Detta kapitel består av ett antal relativt fristående rapporter som alla avhandlar och 

presenterar resultat från de Work Packages (WP) som projektet RSI består av. Syftet med 

denna uppdelning i fristående rapporter är att ge en läsare möjlighet att förstå arbetet i, 

och ta del av resultaten från de olika WP var för sig. En uppdelning i fristående 

delrapporter skapar också en möjlighet att enkelt fokusera på valda delar för vidare analys 

och diskussion i de olika intressegrupper som främst intresserar sig för enbart vissa delar.  

Det valda tillvägagångssättet med delrapporter leder oundvikligen till en del upprepningar, 

speciellt gäller det resultat och slutsatser för WP1 som till stor del sammanfaller med 

resultat och slutsatser för projektet RSI i sin helhet. Anledningen till detta är helt enkelt att 

WP1 sammanfattar de mest långtgående konsekvenserna som RSI kan ha för vinterdriften i 

framtiden. 

De Work Packages som presenteras i de följande kapitlen är: 

1. WP 1 - Affärsmodeller, effektanalys och projektadministration 

o Huvudsaklig utförare och WP-ansvarig: RoadIT AB 

2. WP 3 - Marknadsföring av projektet samt FOI(Forskning och Innovation) 

o Huvudsaklig utförare och WP-ansvarig: Göteborgs Universitet 

3. WP 2 - Beräkningsmodeller och databaser 

o Huvudsaklig utförare och WP-ansvarig: Klimator AB 

4. WP 5 - Användarapplikation och GUI 

o Huvudsaklig utförare och WP-ansvarig: Klimator AB 

5. WP 4 - Utveckling av RFE – Road Friction Estimation, metod för 

friktionsuppskattning från personbilar 

o Huvudsaklig utförare och WP-ansvarig: Volvo Cars AB 

6. WP 6 - Utvärdering av RFE, med jämförande tester mot referens metoder 

för friktionsmätning 

o Huvudsaklig utförare och WP-ansvarig: Luleå Tekniska Universitet 

Varje delrapport inleds med en kort introduktion till kapitlet och vad den aktuella WP 

syftar till. Därefter följer en sammanfattning och sedan själva delrapporten. 

Delrapporterna har delvis olika struktur och anledningen är att strukturen valts för att 

passa innehållet i WP och delrapporten så bra som möjligt. 

  



 

3.1 Projektledning och administration 

3.1.1 Bakgrund 

Projekt RSI startades i november 2013 som en fortsättning på tidigare projekt inom 

vägväder och väglagsprognoser utförda inom ramen för olika forskningsprojekt finansierade 

av bland annat Vinnova, EU-7:e ramprogrammet och IVSS. 

I de tidigare genomförda projekten fanns komponenter av användning av fordonsdata, 

väderinformation och klimatanalys. Däremot saknades integration på hög nivå och 

utläsning av effekter. 

Projektdefinition 

Projekt RSI startades som ett demonstrationsprojekt, där de olika komponenterna klimat, 

fordonsdata och presentation skulle konsolideras och utvärderas. I projektet ingår ny- och 

vidareutveckling av RFE; Road Friction Estimate, som en väsentlig del. RFE skall ge ett 

värde på hur halt det är på ett specifikt vägavsnitt i realtid. 

Projektet är tänkt att spänna över åren 2013-2016, där projektteamet under den första 

vintern skall etablera tekniken och utvärdera effekter för att under vintern 2015-2016 köra 

systemet i större skala (upp till 1000 bilar) och göra en fullständig statistisk analys av 

effekter samt tillhandahålla vägledning upphandling genom att identifiera vilka parter som 

är inblandade och hur deras inbördes förhållanden skall regleras (affärsmodell). 

Denna rapport behandlar den del av projektet som kallas Fas A och som innehåller 

förberedelser, provning och utvärdering under vintern 2014-2015. 

Under 2013 och kvartal 1, 2014 var huvudspåret i projektet att arbeta tillsammans med 

Statens Vegvesen och att studien skulle omfatta, förutom Göteborgsområdet, också Olso-

området. I förhandlingarna framkom att Statens Vegvesen och Trafikverket hade skilda 

intressen i de resultat som projektet förväntades generera. Projektet delades därför i ett 

norskt och ett svenskt projekt. Det norska projektet fokuserade på RFE och den 

praktiska/teoretiska bevisningen av logiken. Det svenska projektet hade fokus på att utreda 

de effekter man kan påvisa av att använda systemet RSI. I den fortsatta redogörelsen 

kommer därför projektet delas in i perioden första tertiär 2014, T1 -14, och det fortsatta 

projektet som T2ff 

3.1.2 Projektledning 

Organisation 

Projektets inledandning, T1 -14, präglades organisatoriskt av att projektet var tänkt att 

omfatta även Norge. Organisationen i bild 1 innehåller därför en representation från 

Klimator, Volvo Car, Statens Vegvesen och Trafikverket i både projektgruppen och 

styrgruppen. 

 



 

Figur 5: Organisation 

 

Efter projektöverenskommelse mellan Statens Vegvesen och Volvo Cars, formades 

projektets organisation som ett svenskt projekt med samarbete med det norska projektet. 

Sambandspersoner mellan projekten har varit Andreas Ljungberg, projektledare RSI, och 

Hawzheen Karim, projektledare Trafikverket. 

Organisationen nedan visar projektgruppen efter uppdelning i två projekt. 

 

Figur 6: Organisation efter uppdelning 
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Arbetssätt 

Projektledningen har i huvudsak hanterat följande arbetsmoment: 

• Planering 

• Uppföljning 

• Interna presentationer/information 

 

Planering har gjorts i en grundplan och sedan revideringar av denna. Grundplanen 

presenterades på styrgruppsmöte 2014-06-05. 

Till grundplanen lades en budget för kostnader relaterade till de aktiviteter som ingick. 

Grundbudgeten, 24.170kSEK, omfattade projektinnehåll för ett svenskt-norskt projekt. 

Uppföljning av projektets aktiviteter har genomförts genom formella möten och informell 

kontakter med projektdeltagarna. 

Projektet har haft 5 projektmöten, 3 Gate-möten och 3 styrgruppsmöten. Utöver detta har 

projektets status rapporterats av projektledaren till Trafikverket vid 12 tillfällen. 

3.1.3 Tidplan 

Grundplan 

Grundplanen etablerades under våren 2014 med styrning mot färdigställande av ett system 

till den 3:e december 2014. Det beslöts att ha en gate vid denna tidpunkt för att kunna 

avgöra systemets färdighetsgrad och för att kunna bedöma förutsättningarna för en 

framgångsrik vinterprovning. Systemets delar består av en applikation, med bakomliggande 

klimat- och tolkmodeller, indata med avseende på prognosinformation etc., samt en flotta 

med Volvobilar utrustade med OBD-enheter (kommunikationshårdvara) som 

kommunicerar med infrastruktur och vidare mot tolkmodellen. 



 

Figur 7: Tidplan gater och leveranser 

 

Figur 8: Tidplan - aktiviteter till Gate 2 

TIDPLAN	–	GATER	OCH	LEVERANSER	

2014	Q2	 2014	Q3	 2014	Q4	 2015	Q1	 2015	Q2	

G1	 G2	 G3	

2014-06-11	 2014-12-03	 2015-05-20	

AVRAPPORTERING	
WP1		

• Projektplan	
• Utvärderingskriteria	affärsmodell	
WP2	

• Klassificering	av	vägar	
• Insamling	exempeldata	

WP3		
• Kommunika onsplan	

• Plan	för	vetenskapligt	arbete	
WP4	
• Simulering	FCD	

• Utvärdering	RFE-algoritm	
WP5	

• Kravlista	GUI	
• Dra 	GUI	

STATUS	
• 	Mappning	nuvarande	process	

• 	Affärsmodell	(dra )	

• 	Ekonomi	

AVRAPPORTERING	
WP1	

• Affärsmodell	v1	
• Plan	för	effektanalys	
WP2	

• Beräkningsmodell	v1	
• Databas	v1	

WP4	
• Molntjänst	v1	

• Fordonsflo a	etablerad	
• Beräkningsalgoritm	RFE	v1	
WP5	

• GUI	v1	
WP6	

• Verifieringsplan	
• Instrumentering	kontrollflo a	
			

STATUS	
• 	Ekonomi	

AVRAPPORTERING	
Utvärdering	

WP1-6	
• Affärsmodell	
• Effektanalys	

• Modellens	effek vitet	
• Ekonomisk	effekt	

• GUI		validering	

• Plan	för	fortsa 	arbete	

STATUS	
• Ekonomi	

TIDPLAN	–	AKTIVITETER	TILL	G2	

Org.	
Projektledning	

Beräkningsmodeller	

Forskning	&	
utveckling	

Fordonsdata	

GUI	&	datautbyte	

Kontrollmätningar	

2014	Q2	 2014	Q3	

Kriteria	affärsmod.	

Kommunika onsplan	

Affärsmodell	v1	

Utveckling	GUI	

Server	v1	

Affärsmod.	dra 	

Prog.	GUI	v1	

Databas	v1	

Dra 	GUI	

Skapa	modell	v1	

Insamling	exempeldata	

Klassificering	
Typografi	

i
nfo	

Val	av	kartsys.	

Konsolidering	data	mod	
Väder	
Väg	

Fordon	

Entrep/GUI	interak.	

Tes ordon	Systemlösning	

Molntjänst	v1	

Utvärdering	RFE-algoritm	

Plan	vetensk	arbete	 Vetenskapligt	arbete	

Extern	kommunika on	

Verifier i ngsplan	

2014	Q4	

Molntjänst	dra 	

Simulering	FCD	

Plan	effektanalys	

Kontrollflo a	

Analys	av	exempeldata	

Projektuppföljning	

Utvärdering	RFE-algoritm	



 

 

Figur 9: Tidplan - aktiviteter till Gate 3 

 

Resultatet av styrgruppsmöte 2014-06-05 var att man beslöt uppdra till projektledaren att 

konfigurera om projektet mot förväntad uppgörelse mellan Volvo Cars och Statens Vegvesen 

samt att följa upp detta vid extra styrgruppsmöte i september. Statens Vegevesen och Volvo 

Cars hade en projektöverenskommelse i juni 2014. Projektavtal planerades till 

augusti/september. 

Projektet skulle planeras om enligt följande: 

• Projektets omfattning i aktiviteter skulle i möjligaste mån hållas intakt. 

• Fordonsdata tillhandahålls RSI från det norska projektet. 

• Finansieringen justeras till redan beslutade 6.200kSEK från Trafikverket och beviljade 

5.961kSEK från Vinnova. 

Vid omplanering av projektet, framgick att det inte helt skulle gå att hålla samma 

aktivitetsnivå för den nya finansieringen. Därför lades ett förslag fram vid styrgruppsmöte 

där arbete motsvarande 1.300kSEK flyttades från Fas A till Fas B. WP1 reducerades med 

200kSEK, WP2 med 500kSEK, WP3 med 1.000kSEK, WP6 skulle reduceras med 

1.400kSEK. Med detta förslag åstadkoms en total kostnad på 12.330kSEK. Mötet beslöt att 

inte ta ytterligare kostnader i WP3 tills vidare och WP6 till att enbart omfatta mätningar 

från Luleå Tekniska Universitet och att behålla övriga kostnader på ursprunglig nivå samt 

uppdrog åt projektgruppen att söka ytterligare finansiering. Budgetens omfattning efter 

styrgruppens beslut fastställdes efter mötet till 15.561kSEK. Denna budget har sedan legat 

till grund för det fortsatta projektet. 

Aktivitetsplanen har legat fast sedan styrgruppsmötet, men har detaljerats i takt med att 

aktiviteter har blivit aktuella. 

TIDPLAN	–	AKTIVITETER	TILL	G3	
Projektuppföljning	

Projektledning	

Beräkningsmodeller	

Forskning	&	
utveckling	

Fordonsdata	

GUI	&	datautbyte	

Kontrollmätningar	

	Q20151	 2015	Q2	

Utv	Affärsmodell		

Feedback	

Utv	GUI	

Utv	Databas	

Ändring	

Val.	ber.	modell	

Utv	data	mod	

Indus ell	bed	

Utv	Molntjänst	

Vetenskapligt	arbete	

Extern	kommunika on	/	dissemina on	

Analys	

2014	Q4	

Feedback	 Ändring	

R
A
P
P
O
R
T	Åtgärd	 Åtgärd	

Feedback	 Ändring	 Feedback	 Ändring	
Åtgärd	 Åtgärd	

Feedback	 Ändring	 Feedback	 Ändring	
Åtgärd	 Åtgärd	

Datainsamling	

Effektanalys	&	datainsamling,	uppföljning	

Kontrollflo a	



Avvikelser 

Inom projektet definieras ”mindre” avvikelser och ”större” avvikelser. Mindre avvikelser är 

av sådant slag att de inte påverkar projektresultatet. En större avvikelse påverkar resultat i 

någon grad och beskrivs därför i detta stycke. 

Under projektet har en större avvikelse uppstått. Vid projektmöte 2014-11-13 rapporterade 

Volvo Cars att leverantören av OBD-enheter av olika anledningar inte kunde leverera i tid 

för att fordonsflottan skulle vara instrumenterad i sin helhet till Gate 2 (2014-12-03).  

Avvikelsen innebar att vid Gate 2, den 3:e december 2014, saknades fordon som levererade 

data från OBD-enheter. Leveransen av OBD-enheter började med en verifierande batch med 

ett fåtal enheter i mitten på december. Under januari kunde statusen på den verifierande 

batchen säkerställas och mängdproduktion av OBD-enheter kunde starta i februari. 

Cirka 40 fordon levererade data genom OBD-enheter under perioden med halktillbud. 

Korrigerande åtgärder 

För att hantera den avvikelse som kom av leveransproblemen med OBD-enheter, gjorde 

projektteamet åtgärder för att säkerställa dataleveranser från fordon. Man inriktade sig på 

några spår: 

• Användning av data från fordon i Volvo Cars testflotta för andra syften. 

Volvo Cars har en testflotta med ett större antal bilar, varav ca 10 hade rätt konfiguration 

för att användas i RSI, som levererar data via sk WICE-enheter. Datamässigt är 

leveransen likvärdig, men data samlas upp och kommuniceras på annat sätt. 

Den relevanta delen av denna flotta aktiverades för leverans av RFE-data till RSI. Andra 

delar av flottan aktiverades för att leverera temperatur till klimatmodellens 

prognosfunktion. 

• Taxi 

Projektteamet hade kontakt med alla större taxibolag och engagerade Taxi Göteborg, 

som ställde fordon till förfogande för montering av OBD-enheter. Vid montering 

framgick att de bilar som Taxi Göteborg ställde till förfogande inte hade rätt 

hårdvaruspecifikation för att kunna sända signalen vidare från bilen till Volvo Cars 

molntjänst. Därför uteblev tillskottet till leveransen av data. 

• Egna bilar 

Klimator utrustade hyrbilar med WICE-enheter och hade aktiv tjänstgöring inom att 

samla in data. Vid kritiska väderlägen eller tillfällen när halka kunde uppkomma, har 

personal på Klimator kört dessa bilar för att på så sätt få in så mycket väglagsinformation 

som möjligt. 

• Optiska sensorer 

Ett antal optiska sensorer av typen MetRoad monterades på kommersiella fordon för att 

samla in information. MetRoad ger på ett mer verifierat sätt än RFE, som är under 

utveckling, en bild av väglaget vilket även verkat som stöd i den verifierande processen. 

 



 

 

3.1.4 Ekonomi 

Den budget som etablerades på styrgruppsmötet i september låg sedan fast. Det fanns då ett 

underskott som projektteamet hade som uppgift att överbrygga genom ytterligare 

finansiering. Efter att ett antal åtgärder vidtagits för att utreda möjligheterna till tillskott i 

projektet, gjorde Trafikverket en ytterligare delfinansiering av projektet om 2.400kSEK. 

Detta lyfte den totala finansieringen till 14.561kSEK, d.v.s. 1.000kSEK under etablerad 

kostnadsbudget. 

Vid tidpunkten för rapporten är utfall för perioden fram till och med maj 2015 samt prognos 

för juni 2015 14.400kSEK. 

3.1.5 Extern kommunikation 

Under projektet har en av arbetsuppgifterna för projektledningen varit att representera och 

presentera projektet. Följande aktiviteter är genomförda av projektledningen: 

• Vinnova-konferens, Göteborg september 2014 

• PIARC, Helsingfors mars 2015 

• Anläggningsdagen, Stockholm mars 2015 

• Vintervägforum, Borlänge mars 2015-06-01 

För att ha en gemensam framtoning vid presentationer, skapades en generisk presentation 

om RSI. Utifrån denna gjordes för ovanstående forum anpassningar av presentation och 

talarmanus för att rikta sig specifikt mot de målgrupper som närvarade vid respektive 

tillfälle. 

Parterna i projektet har var för sig uppmärksammat projektet med pressmeddelanden. För 

att synkronisera budskapen och säkerställa att varje part skulle kunna bedriva ett 

kommunikativt arbete utan att riskera övriga parters intressen, skapades en 

kommunikationspolicy. Policyn, eller överenskommelsen, skapades av projektledningen och 

sanktionerades av kommunikationsansvariga hos Trafikverket och Volvo Cars samt 

representanter för övriga parter. 

Under projektet har följande pressmeddelanden gått ut: 

• Volvo Cars, mars 2014 

• Volvo Cars, februari 2015 

• Klimator, februari 2015 

• Trafikverket, februari 2015  



Strukturerade mätningar av genomslaget av dessa pressmeddelanden har inte gjorts. Dock 

är det projektteamets uppfattning att intresset har varit stort och att det funnits stort 

allmänintresse i de budskap som kommunicerats. 

 
 

3.2 Affärsmodeller, effektanalys och upphandling 

Om detta kapitel 

Detta kapitel är en del av slutrapport inom RSI och utgör en slutleverans inom WP1. 

Målsättning med detta kapitel är att presentera resultatet för en kommande affärsmodell 

baserad på RSI innehållande kostnader samt de nyttoeffekter som ett införande av RSI kan 

ge. Kapitlet ger även beskrivningar hur RSI-system kan upphandlas och utvecklas framöver. 

Sammanfattning 

RSI står för Road Status Information och är ett system som skapar stora förutsättningar för 

att både minska kostnader och öka kvalitén på Sveriges vintervägar. När flera nya datakällor 

blir tillgängliga och integreras och sammanvägs med varandra skapas ett prognossystem 

som ger parterna Trafikverket, Entreprenörerna, Beredskapshavare och Förare ett bredare 

underlag för att fatta snabbare och mer korrekta beslut än tidigare samt kommunicera och 

dokumentera insatser. Med ett RSI - system som delar information mellan parterna ges 

också större förutsättningar att analysera och följa upp genomförda insatser. 

Effektanalysen visar på en rad effektiviseringar i både direkta och indirekta effekter. Direkta 

effekter kan vara exempelvis besparing av salt eller tid. Indirekta effekter kan vara 

miljöbesparingar eller en ökad trygghet i sitt beslut hos den enskilde beredskapshavaren.  

Exempel på effekter som finns beskrivna i detta dokument är bland annat: 

• Minskad förbrukning av salt och drivmedel 

• Minskad tid att kontrollera befintliga vägar 

• Bredare informationsunderlag för uppföljning och analys 

• Delad data mellan aktörerna ger förutsättning till framtida standardisering av 

beslutsprocesser av vintervägsunderhåll. 

• Delad data ger Trafikverket framtida möjligheter att förändra och utveckla 

ersättningsmodeller och tillföra fler incitament i stället för viten - när beslutet bygger på 

en sammanvägd bedömning i RSI vilken baseras på flera källor. 

• Ökad trygghet för beredskapshavaren i sitt beslut. 



 

Vid uppstarten av RSI-projektet våren 2014 genomfördes en rad intervjuer med de personer 

som operativt styr kvalitén på våra vintervägar - beredskapshavare. Beredskapshavaren har 

idag en nyckelfunktion om det skall ske en insats eller inte. Till sin hjälp har 

beredskapshavaren fyra möjliga informationsskällor: VViS (VägVäderInformationsSystem), 

Väderprognos och satellitdata samt sina kollegor i närliggande driftområde. Den fjärde är 

egna erfarenheter. 

Beredskapshavaren har en rad omständigheter att anpassa sig till. Grundläggande är de krav 

och regler som utgår från Trafikverket gällande friktion på Sveriges vägar vilka är uppdelade 

i fem olika klassificeringar – baserat på hur stor vägen är och hur mycket trafik som flödar. 

Utöver detta skall beredskapshavaren göra en relevant bedömning av väderläget, 

kommunicera med förare av insatsfordon och göra detta i god tid för att insats skall kunna 

genomföras och få önskad effekt. 

Med befintligt system (VViS och väderprognos) och arbetsmetod är det därför enklare och 

tryggare för beredskapshavare att ta ett beslut att genomföra en åtgärd. ”– lägg som du 

brukar”. 

Med mer tillgång till information via RSI för beredskapshavaren som dels är sammanvägd 

från flera olika källor och dels baseras på en självlärande algoritm skapas nu förutsättningar 

att fatta mer precisionsbaserade beslut. Vilket i sin tur ökar effektiviteten och bidrar till 

högre kvalité. 

Huvudfrågorna tillsammans med beredskapshavare har varit:  

• ”Med RSI – vilka andra typer av beslut hade vi kunnat fatta?” 

• Hur utvecklar vi individen att gå från beslutet att ”lägg som du brukar” till att anpassa 

insatsen till rådande väglag? 

• Hur ser beredskapshavaren på ett system som RSI och vilka attityder finns det till 

förändring? 

Projektet med RSI visar tydligt att det finns både ekonomiska och kvalitetsmässiga 

incitament att införa denna typ av system. Under projektet har det blivit tydligt att 

processen för vinterväghållning kan delas upp i tre huvudgrupper av funktioner/moduler 

som samverkar. 

RSI Prognosmodul - för att fatta beslut 

RSI Entreprenörsmodul - för att i realtid följa upp fattade beslut 

RSI Trafikverket modul - för att i efterhand granska enskilt  

                                                         eller sammanvägt beslut i driftområde 

Ett av målen för projektet har också varit att arbeta fram en kravspecifikation för kommande 

upphandling. Från början var denna projektperiod planerad att drivas över tre faser och tre 

vintrar men som begränsats till vintern 2014-2015. Därför är ingen kravspecifikation 

redovisad i denna rapport då tillgången till fordonsdata varit begränsad.  



RSI-projektet visar att tekniken är mogen och att de teoretiska utgångspunkterna bidrar till 

både besparingar och till ett vinterväglag med högre kvalité. I tidsspannet 2015 till 2020 bör 

en stegvis utveckling ske i samverkan mellan aktörerna med tillförsel av mer fordonsdata, en 

plan för en stegvis implementering på både individ och organisationsnivå, förändrade 

rutiner för kontroll och ersättning och slutligen en strukturerad upphandling där flera olika 

typer av fordonsdata och fast sensordata ingår.  

På så sätt blir RSI en viktig del i att effektivisera underhåll av vintervägar med ökad kvalité 

till gagn för trafikanten. 

 

Nomenklatur - definition av begrepp 

Utvärderingskriterier För investering (upphandling) av ett kommande RSI 

– system definieras en rad utvärderingskriterier 

som ligger till grund för kommande upphandling. 

Vilken typ av data krävs och med vilken förväntad 

kvalité. 

Affärsmodell För RSI projektet används begreppet Affärsmodell 

vilket innebär en beskrivning kring vilka kostnader 

som redan finns samt tillkommande investeringar, 

vilka de olika aktörerna är - och vilken 

intjäningsförmåga som är möjlig med ett RSI 

system.  

Effektmodell  Effektmodellen beskriver i primära och sekundera 

termer nyttan av RSI för Trafikverket och 

entreprenörer.  

Beställare Beställare av tjänsten är Trafikverket 

Utförare Utförare består av Tre typer: Huvudleverantör 

(upphandlad part), underleverantör (leverantör till 

huvudleverantör) samt förare. 

Beredskapshavare Person hos huvudleverantör som ansvarar för planering, 

genomförande och uppföljning av vägunderhåll. 

Funktionskrav Term inom upphandlingsförfarande som beskriver en 

viss funktion med en given kvalité. 

Geosegmentering Klassificering av vägsegmentets beskaffenhet i relation 

till sin omgivning.  

 

 

 



 

 

3.2.1 Inledning 

Detta kapitel beskriver förslag till affärsmodell innehållande nuvarande och tillkommande 

kostnader samt de effekter som går att tillskriva ett införande av en RSI-tjänst. Effekterna är 

kartlagda i samarbete med beredskapshavare i workshopformat där skillnaden mellan VViS 

och RSI har kartlagts. Införande av ett nytt system med nya funktioner är självklart positivt 

– men med nya möjligheter kommer också en förändrad arbetsprocess och 

uppföljningsprocess som detta dokument också försöker beskriva.  

Dokumentet beskriver de Funktioner som är grundläggande för att en RSI-applikation skall 

uppnå förväntade effekter samt ligga till grund för en kommande vidareutvecklad 

kravspecifikation och därefter ett framtida upphandlingsförfarande.   



3.2.2 Affärsmodell för RSI 

För RSI projektet används begreppet Affärsmodell vilket innebär en beskrivning kring vilka 

kostnader som redan finns samt tillkommande investeringar, vilka de olika aktörerna är - 

och vilken intjäningsförmåga som är möjlig med ett RSI-system. Med begreppet 

intjäningsförmåga menas såväl besparingar vad gäller resurser men också en leverans med 

ökad kvalité. Ett exempel på detta kan vara en given vägsträcka som underhålls mer, eller 

mindre än tidigare, baserat på sammanvägd information från RSI. Skillnaden består i ett 

förfinat (RSI) resultat baserat på att dels VViS under- eller övervarnar vilket skapar mer 

eller mindre vägunderhåll samt en osäkerhet hos Beredskapshavare – att det är bättre att 

genomföra åtgärd än att riskera väghalka. VViS används idag tillsammans med 

väderprognoser och radarbilder för att göra en bedömning av insatser. Tidigare studier har 

visat att VViS har en tendens att över- eller undervarna1. 

I inledningsskedet av RSI-projektet kartlades nuvarande arbetsmetodik2 och de attityder 

som innefattar [ Beställare ] och [ Utförarorganisationer ] genom en mappning av befintlig 

arbetsprocess. Denna kartläggning har som syfte att identifiera möjliga förbättringar och 

besparingar vilket ligger till grund för beräkning av intjäningsförmågan av gjorda 

investeringar i teknik och förändrat arbetssätt. 

I två tidigare rapporter3 har en schematisk bild använts för att ringa in de övergripande 

investeringar som behövs göras och de möjliga effekter som RSI möjliggör med ny 

internetbaserad teknologi.  

 

Figur 10: Schematisk bild över övergripande investeringar och möjliga effekter av RSI 

 

Det finns en rad olika affärsmodeller som har både för och nackdelar när de appliceras på en 

digital tjänst som RSI där både kommersiella- och offentliga intressen möts med olika 

drivkrafter. 

Inom ramen för RSI har en rad olika affärsmodeller studerats och diskuterats utifrån de 

olika parametrar som är aktuella. Frågor som: vem är kunden? vem skapar vi värde för? Hur 

samverkar intressenterna? Var uppstår kostnader och vilket värde tillför en tjänst som RSI? 

                                                           
1 Information not data: Future development of road weather information systems (2007) 
2 RSI WP1-Rapport G1 10 juni 2014 
3 RSI WP1-Rapport G1 10 juni 2014 och RSI WP1-Rapport G2 december 2014. 



 

Det är därför inte helt självklart vilken affärsmodell som både teoretiskt och praktiskt är 

tillämpbar för hur kostnader, intäkter/besparingar skall beskrivas. 

Under projektets gång har tre olika modeller studerats som möjlig utgångspunkt för 

Trafikverkets fortsatta arbete och beskrivs nedan. 

Affärsmodell Business Model Canvas 

Ett välkänt ramverk som används för att beskriva ett företags affärsmodell är ”The Business 

Model Canvas”4. Affärsmodellen används för att beskriva hur en organisation skapar, 

levererar och tillgodogör sig värde. Canvasen består av nio olika delar som tillsammans 

bildar en ”karta” av företagets affärsmodell.  

 

Figur 11: Business Model Canvas, hämtad från www.strategyzer.com 

 

Kundsegment inkluderar alla individer som organisationen skapar värde för, exempelvis 

kunder och betalande användare medan värdeerbjudandet är de produkter och tjänster som 

erbjuds till kunder. Kanaler är de beröringspunkter och sätt som organisationen använder 

för att leverera värde till kunden. Kundrelationer är den typ av relation som organisationen 

har till sina kunder, exempelvis personlig eller via en och samma kundtjänst. De finansiella 

delarna beskriver vad kunden är villig att betala, de utgifter som finns samt hur 

affärsmodellen blir hållbar. Nyckelresurser beskriver de resurser som krävs för att 

organisationen ska kunna skapa, leverera och tillgodogöra sig värde. Nyckelaktiviteter 

beskriver vad som måste utföras för att leverera värde till kunden. Varken aktiviteter eller 

                                                           
4 Utvecklats av Osterwalder och Pigneur (2010). 

http://www.strategyzer.com/


resurser genomförs av en enskild organisation utan det krävs även samarbetspartners, dessa 

är beskrivna under nyckelaktörer.  

Modellen är mer applicerbar på entreprenörsledet inom RSI då den är mer kommersiell i sin 

karaktär med ett levererat kundvärde till ett visst pris. För en framtida utveckling av en RSI 

applikation beskriver den dock inte i tillräckligt stor omfattning de faktorer som är av yttre 

påverkan som exempelvis tekniksprång, lagar och regelverk, nya tjänster som skapas baserat 

på tekniksprång.  

Affärsmodell Shafer 

Ytterligare exempel på affärsmodell förespråkar en annan typ av ramverk5 som utgörs av 

fyra olika områden som kan härledas till hur organisationer fattar strategiska beslut och 

skapar samt tillgodogör sig värde inom sitt nätverk. Ramverket utgörs av områdena 

strategiska beslut, värdeskapande, värdeutnyttjande och värdenätverk (figur 2).  

 

Figur 12: Ramverk för att beskriva affärsmodeller enligt Shafer et al (2005). 

 

Strategiska beslut beskriver kärnverksamheten och hur besluten påverkar organisationen. 

Detta är i sin tur kopplat till värdeskapande och värdutnyttjande som är grundläggande för 

att konkurrera på marknaden. Värdeskapande sker genom resurser, tillgångar och 

kompetens som resulterar in nya aktiveter och processer som särskiljer organisationen från 

andra aktörer. För ett vinstdrivande företag är generering av intäkter en förutsättning för 

överlevnad och det krävs därför sätt att säkra kapital för resurser och utveckling. Detta kan 

dock inte ske inom organisationen utan det krävs ett värdenätverk av exempelvis 

leverantörer, samarbetspartner, kunder och relationer som utvidgar organisationens egna 

resurser. 

Modellen inkluderar inte värdeskapande som är aktuellt för Trafikverket som exempelvis 

miljökonsekvenser, olycksfall eller besparingar då definitionen av ”intäkt” är svår att 

definiera. 

                                                           
5 Shafer et al (2005) 
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Affärsmodell STOF 

Ett tredje ramverk som främst fokuserar på tjänsteutveckling är STOF-modellen 

som används för att beskriva skapandet av två typer av värden: kundvärde och 

värde för tjänsteproducenten. Ramverket utgörs av de fyra komponenterna Service 

(S), Technology (T), Organisation (O) och Finance (F) och presenteras i figuren 

nedan. 

 

Figur 13: STOF-model enligt Bouwman et al (2008) samt Spil och Kijl (2009). 

 

Tjänstekomponenten utgörs i sin tur av en beskrivning av planerat värde, levererat värde, 

förväntat värde och upplevt värde. Det inkluderar även det marknadssegment som tjänsten 

riktar sig till. Teknikkomponenten utgörs av teknisk arkitektur, tjänsteplattform, utrustning 

och applikationer. Den tredje komponenten, organisation, inkluderar aktörer och dess 

roller, aktiviteter och strategier. Slutligen utgörs komponenten ekonomi av intäkter, 

kostnader och prissättning6. 

Förutom de olika ingående komponenterna passar modellen bra för RSI då det är en 

dynamisk affärsmodell som förändras och anpassas till omgivningen. Förändringar kan 

vara trender, teknikutveckling och politiska samt juridiska förändringar som kan påverka 

affärsmodellen vilket leder till förändringar i en komponent som i sin tur påverkar andra 

komponenter.  

Modellen tar därför hänsyn till externa faktorer som marknadskrafter 

(leverantörer/kunder/konkurrenter), tekniska drivkrafter (förändring/innovation) och 

regleringar (juridik/integritet/immaterialrätt). Det finns även ett behov av att anpassa 

affärsmodellen i samband med att tjänsten förändras och utvecklas.7  

                                                           
6 Spil & Kijl, 2009. 
7 Bouwman, Faber, Haaker, Kijl, Reuver, 2008. 

 



Förslag till affärsmodell 

I denna RSI-rapport har STOF-modellen använts som utgångspunkt då den har ett fokus på 

tjänster samt inkluderar komponenter som är gemensamma för andra ramverk 

(värdeerbjudande och kunden, nätverk och aktiviteter samt ekonomi). Figur 14 illustrerar 

STOF-modellen för RSI. 

 

Figur 14: Översiktlig STOF för RSI 

 

Modellen tar dessutom hänsyn till externa faktorer som kan påverka affärsmodellen så som 

lagar och regler, teknik och marknad. Dessa yttre faktorer är viktiga eftersom tjänstens 

innehåll och kvalité kan påverkas. 

Teknikutveckling 

Tillgång till olika typer av datalager ökar över tid som exempelvis fordonsdata, realtidsdata 

från mobiltelefoner, mer högupplöst data från vädertjänster som exempelvis Foreca. 

Lagar och regelverk 

Med möjligheterna inom RSI finns en rad alternativa vägar att gå för att förändra och 

utveckla kontroll och uppföljningsmetoder av genomförda åtgärder än de som idag 

existerar.  

Trafikverket har också möjlighet att utveckla sin egen interna organisation som idag 

genomför kontroller av genomförda insatser okulärt till att i realtid, dag-, vecko- eller 

månadsbasis utvärdera entreprenörens insatser. 



 

Trafikverket har också möjligheter att välja andra typer av ersättningsmodeller/ 

incitamentsstrukturer för entreprenörer än de som idag är aktuella. Möjliga belöningar 

alternativt viten. 

Marknadskrafter 

Hur olika kommersiella tjänster utvecklas baseras på att tekniska landvinningar blir 

tillgängliga. Sannolikheten för att det blir fler ekonomiska incitament och att tillgången till 

mer och avancerad data till lägre pris ökar över tid. 

Datastrukturen i en RSI-applikation – på vilket sätt denna kan delas med andra typer av 

tjänster; både offentliga och privata. 

Hur data kan delas och nyttjas mellan olika moduler som har olika finansieringsgrad mellan 

Trafikverket och entreprenören. 

Värde för aktörerna (effekter) 

Den nyttoeffekt som möjliggörs genom RSI delas i två perspektiv. Dels för slutkunden, det 

vill säga trafikanten, som behöver ett bra och förutsägbart väglag och dels för leverantören 

av tjänsten vilka är Trafikverket och entreprenörerna. Nyttoeffekter beskrivs på individnivå, 

organisationsnivå och samhällsnivå samt i direkta monetära effekter (tid och kostnad) och 

indirekta effekter som i det korta perspektivet inte är mätbart (exempelvis miljö). 

Värde för kunden (effekter) 

Både trafikanten och samt samhället i stort är den egentliga slutkunden som får ett bättre 

underhåll av vintervägar. 

Tjänster 

RSI syftar till att ge beredskapshavare, entreprenörer och Trafikverket en större och mer 

kvalificerad överblick över kommande vägväder. Med kvalificerad överblick avses detaljerat 

vägväder definierat på en specifik vägsträcka inom en saltrutt med förslag till åtgärder. 

Tjänsten ger också feedback kring det väglag som råder på ett visst vägavsnitt. 

Fördelarna är många: Med RSI har beredskapshavaren möjlighet att ta snabbare beslut 

genom den viktade prognos som baserar sig på aktuell vägsträcka. Inte minst tack vare de 

färgkoder som ger en bild för både saltrutt och för hela driftområdet som helhet. I en nära 

framtid när prognosmodeller har anpassats och justerats kan beredskapshavaren tydligare 

planera och genomföra en insats inom sitt område. Om det uppstår akutsituationer fångar 

RSI genom fordonsdata upp detta, ger varningar där åtgärder kan påbörjas omgående. I 

akutsituationer kan också information göras tillgänglig för trafikanter genom etablerade 

kanaler som exempelvis Sveriges Radio. 

Med en större överblick över ett driftområde skapas möjligheter till att planera insats och 

följa insats i realtid vilket också möjliggör ett bättre arbetsklimat för användaren.  

I de nuvarande byggmöten kan också insatserna utvärderas med ett bredare 

informationsunderlag än det som idag är tillgängligt.  

Det finns också underlag att skapa och premiera en lärande organisation då RSI sparar 

aktuell prognos som låg till grund för beslut för uppföljning av insatsen och dess resultat. 



Teknik (öppen plattform) 

Framtida skapande av en RSI-tjänst skall utvecklas utifrån en metodik där en ”öppen 

plattform” eftersträvas. Med öppen plattform menas att det inte är en färdig produkt eller 

komplett tjänst som upphandlas för ett specifikt ändamål - utan anpassas beroende på vilka 

behov som finns nu och framöver. Plattformen innehåller istället en rad grundfunktioner 

som gradvis kan utvecklas och kompletteras eller ersättas med fler eller andra datatyper. 

Exempelvis på grundläggande funktionalitet är pedagogiken i systemets användbarhet 

(GUI), fordonsdata tillsammans med klimatmodeller och geosegmentering. Dessa kan sedan 

anpassas och vara till nytta för såväl vinterväghållning som grund för Trafikantinformation. 

Samma typer av grunddata anpassas för Trafikverkets olika målgrupper och behov och kan 

växa i takt med både teknikutveckling och tillgång till nya datatyper. 

Tjänsten för ett framtida RSI distribueras och anpassas för användning på datorer, 

surfplattor och smartphones där rättighetsnivåer anpassas utifrån vilka roller och behov 

aktörerna har.  

Organisation 

För att plattformen med en RSI-tjänst skall fungera så som det är tänkt krävs ett nära 

samarbete mellan leverantörer av olika typer av informationskällor(ex. väder, klimattolk & 

fordonsdata m.fl.), utförare i entreprenörsledet och Trafikverket.  

Ekonomi 

Utvecklingen av RSI har så här långt finansierats av Trafikverket och Vinnova. I dag 

finansieras befintlig infrastruktur för VViS samt prognostjänsterna uteslutande av 

Trafikverket och det är sannolikt att en motsvarande plattform för RSI också finansieras på 

likartat sätt. Dock finns många intressanta kopplingar där entreprenören kan integrera sina 

tjänster i samma plattform. Den investeringen står entreprenören för och drar nytta av 

kombinationen mellan RSI och exempelvis ett ruttoptimeringsprogram, se modell Figur 18 

på sidan 37. 

RSI funktioner och investeringar 

Detta stycke presenterar i tabellformat de funktioner som krävs för RSI samt de 

investeringar som skulle krävas och de årliga driftkostnader som uppkommer. 

Tabell 1: Funktioner och investeringar i RSI 

Kostnad Kostnad Beskrivning Typ 

Prognostjänster Årlig Väderprognoser är redan en 

etablerad kostnad för Trafikverket 

idag och används av 

entreprenörerna. Väderdata är 

grundläggande för hela RSI och är 

en löpande kostnad för ett RSI 

system. 

Bef 

Meteorolog Årlig I det befintliga avtal som finns 

idag är en meterologitjänst knuten 

till Trafikverket. När en framtida 

Bef 



 

RSI-tjänst fungerar 

tillfredställande är möjligen denna 

supportfunktion överflödig? 

 

VViS Årlig VViS är Trafikverkets befintliga 

system som består av 

väderstationer placerade på 

utvalda platser utmed de större 

vägarna i Sverige. Investeringarna 

längs med vägnätet är gjorda och 

data finns tillgängligt idag. Årlig 

driftskostnad och tillkommande 

kostnader är uppdatering av 

befintlig utrustning. Dock kommer 

inte behovet av nyinvestering 

kring VViS blir lika stort om 

alternativa system som RSI kan 

användas som komplement. 

Bef 

Geosegmentering Årlig 

resp. 

vart 5 

år. 

Geosegmentering eller kartering 

innebär en digital kartläggning av 

Sveriges vägnät som segmentsvis 

beskriver exempelvis 

höjdskillnader i terräng, hur 

skuggningseffekter av topografi 

eller närheten till vatten påverkar 

lokala vägavsnitt. Denna funktion 

möjliggör att korrelera halka på ett 

specifikt vägsegment med fler 

liknande vägsegment i Sverige. 

Denna del består av två delar 

vägar och dels skuggningsvinklar. 

Kartläggning av väg bör göras en 

gång per år och skuggningsvinklar 

bör göras med tidsintervaller om 

vart femte för att ta hänsyn till 

förändringar i miljön. 

Ny 

Klimatmodell/klimattolk Årlig Klimatmodellen är en matematisk 

algoritm och beräknar både 

tidigare, nuvarande och framtida 

klimat.  

Klimattolken är den funktion som 

ställer samman olika datatyper 

och ger förutsättning för en grafisk 

presentation för användaren. 

Ny 



Denna behöver årligen anpassas 

för nya beslutade inkommande 

datatyper. 

FCD/V2X Årlig FCD står för Floating Car Data. 

V2X står för Vehicle to 

Infrastructure. Båda är exempel på 

data som genereras av fordon. Det 

kan exempelvis vara 

lufttemperatur, ABS-signaler, 

vindrutetorkare och data från 

specifikt monterade sensorer på 

fordon. 

I takt med att fler datatyper från 

fler fordon blir tillgängliga blir 

också en RSI applikation mer 

tillförlitlig. Denna typ av data är 

en årlig kostnad som antingen kan 

upphandlas var för sig hos en 

tjänsteleverantör eller upphandlas 

separat av Trafikverket för att 

kunna användas till fler behov än 

bara RSI. 

Ny 

Översättningsnycklar FCD/V2X Initial FCD/V2X använder olika typer av 

datastrukturer och 

kommunikationsprotokoll vilket 

gör att för varje ny data typ behövs 

en ”översättningsnyckel” skapas. 

Denna nyckel är i RSI-projektet 

skapad för Volvos friktionsvärde 

som kallas för RFE – men behöver 

anpassas individuellt för varje ny 

anslutning. Detta för att skapa ett 

standardiserat inflöde av data för 

RSI som kan tolkas och uttydas av 

Klimattolken. I närtid bedöms 

denna kostnad som årlig tills dess 

en gemensam standard skapats. 

Ny 

Integration av nya tjänster Årlig Nya datatyper som blir tillgängliga 

och som bidrar till högre kvalité 

för lokalt vägväder skall framöver 

integreras i den öppna 

plattformen för RSI. Exempel kan 

vara Google Maps som ger 

indikationer för trafikflöden, 

specifika sensorbaserade system 

Ny 



 

som bärs av lokala 

transportsystem som bussar, tåg 

och lastbilar. Dessa övriga typer av 

datakällor behöver integreras och 

anpassas såväl vad gäller 

FCD/V2X samt anpassas till 

plattformen för RSI. 

Öppet ramverk Initial Skapande av ett öppet ramverk för 

aktörerna att ta del av och dela 

information med varandra. 

Plattformen skall vara öppen och 

innehålla dokumenterade 

standarder och grundfunktioner 

för att kunna integrera nya typer 

av tjänster, uppdatera 

presentationsvyer för valda 

målgrupper och eventuellt också 

kunna distribuera sammanvägd 

data till tredje part, alternativt för 

ytterligare tjänsteutveckling inom 

Trafikverket. Den öppna 

plattformen är modulariserad i sin 

karaktär – där olika aktörer har 

möjlighet att samverka. Detta är 

en initial investering. 

Ny 

Utvecklingskostnader Årlig I takt med att entreprenörer och 

Trafikverket börjar tillämpa nya 

arbetssätt i kombination med mer 

mogen teknik och fler datatyper 

behöver också den öppna 

plattformen anpassas och 

utvecklas för att möjliggöra 

effektiviseringar och öka kvalitén. 

Denna kostnad är årlig. 

Bef 

Underhållskostnader/förvaltning Årlig Alla system och programvaror 

kräver underhåll av befintliga 

funktioner och är av årlig karaktär 

oavsett om kostnaden tillskrivs 

leverantören eller Trafikverket. 

Här ingår också 

supportfunktioner. 

Bef 

Driftstjänster Årlig En öppen RSI plattform drivs från 

en leverantör som sedan ansluter 

sig mot olika typer av beslutade 

molntjänster. Kostnaden för drift 

Bef 



av plattformen kan ligga hos en 

tjänsteleverantör eller hos 

Trafikverket själva. 

3.2.3 Effektanalys 

För att kartlägga effekterna med RSI har workshops genomförts tillsammans med Svevia 

och dess beredskapshavare samt ansvariga gruppledare. Effektanalysen var uppdelad i två 

delar, se Figur 15, där avsikten i DEL 1 var att säkerställa att den nyutvecklade applikationen 

(RSI) innehåll och kvalité stämde överens med syfte och målsättning. Detta för att utvärdera 

att vädermodell och klimattolk fungerade tillfredställande. Denna metodik har utvecklats 

under projektets genomförande och beskrivs med utförligt i kapitel 0. 

Tanken med DEL 1 var också att säkerställa att föreslagen utvärderingsmetod fungerade på 

önskvärt sätt. Projektet valde en något justerad riktning i att [ Beredskapshavare ] var med 

direkt redan från start i december. I DEL 2 har [ Beredskapshavaren ] haft VViS som sitt 

primära stödsystem och fattat beslut utifrån detta. Parallellt med VViS har också [ 

Beredskapshavaren ] haft tillgång till RSI som stödsystem för att utvärdera, notera och 

sprida sina erfarenheter till hela projektgruppen. Huvudsyftet med workshopparna var: 

• Vilka huvudsakliga effekter får RSI jämfört med nuvarande VViS?  

• Vilka andra typer av beslut hade kunnat tas baserad på mer information i realtid och i 

prognosläge? 

• Vilka övriga effekter går att se och lärdomar går att göra.  

• Efter genomförda workshoppar har utvalda [ beredskapshavare ] också intervjuats. Detta 

för att dels identifiera attityder till att införa nytt system, dels hitta personliga 

nyttoeffekter samt verifiera de argument som diskuterats under genomförda 

workshoppar. 

 

Figur 15: Arbetsflöde för effektanalys av RSI 

 

DEL1 DEL 2 



 

Effektanalys resultat och beskrivningar. 

Att beskriva effekten vid införandet av RSI innehåller i huvudsak två olika typer av mått.  

Direkta effekter beskrivs i termer av mätbara tal som besparing av exempelvis tid eller 

minskad förbrukning. Indirekta effekter är förändringar som pågår över längre tid och som 

subjektivt kopplas till exempelvis framtida miljöbesparingar eller en ökad trygghet/nöjdhet 

hos exempelvis beredskapshavare.  

Nedan beskrivs de olika effekter som RSI löpande kan utvärdera utifrån vid ett 

genomförande för både Trafikverket och dess entreprenörer. 

Vid inledningen av projektet gjordes intervjuer för att kartlägga nuvarande process för 

beslut, genomförande och uppföljning, se Figur 16. 

 

Figur 16: Nuvarande process för beslut 

I inledningsfasen gavs även ett förslag till kommande arbetsmetodik baserat på en RSI 

applikation. Denna modell har under arbetet med G3 utvärderats och justerats baserat på de 

erfarenheter som gjorts under det vidare arbetet med såväl effektanalys som möjliga 

affärsmodeller.  

 

Figur 17: Förslag till kommande arbetsmetodik baserat på en RSI applikation 

 

 



Med de tekniska lösningar som redan finns tillgängliga och de möjligheter som öppnas upp 

framöver med mer tillgång till både fordonsdata och andra typer av sensorbaserad data 

vilken ger input till rådande väglag - finns stora möjligheter att införa följande modulära och 

processorienterade arbetssätt. De enskilda effekterna finns beskrivna senare i detta kapitel. 

Att införa modell i Figur 18 redan från 2016 är troligen inte tillämpbart. Modellen skall ses 

som en vägledande beskrivning/målbild för hur teknik, metoder och tillämpningar behöver 

anpassas i takt med utvecklingen av såväl affärsmodeller, ersättningssystem och inte minst 

människors förståelse och vilja att ta till sig ny teknik.  

Tidshorisonten i nedanstående Figur 18 är från och med idag (2015) med en målbild för fullt 

genomförande 2020. I modellen är processen uppdelad i tre huvudfunktioner/moduler där 

både Trafikverkets och entreprenörens intressen möts.  

 

Figur 18: Målbild för struktur inom RSI 2020 

 

Grundmodul RSI 1.0. PROGNOS. 

Syftet med Grundmodulen för RSI är att ge beredskapshavare ett verktyg med ett större och 

bredare underlag för beslut kring insats. I grundmodulen ingår inkommande befintliga 

källor som VViS, väderprognosdata och satellitdata samt nya tillkommande datakällor som 

fordonsdata. Nytt är också vägsegmentering, klimatmodell som väger samman de olika 

inkommande källorna – distribuerar vidare ett resultat till klimattolken och genererar ett 

sammanvägt resultat för användaren. RSI 1.0 ger också förslag till åtgärd vad gäller 

saltmängd. 

Beredskapshavaren har också tillgång till flera olika detaljlager i RSI-applikationen för att se 

de olika inkommande källornas status. 

Beredskapshavaren gör själv bedömningen kring kommande insats och för in sitt beslut i 

RSI 1.0. 

Vid osäkerhet i beslut kan också beredskapshavaren koppla upp sig med övriga 

beredskapshavare i intilliggande driftområden för en dialog i ett chatforum. I dag sker 

denna dialog över telefon. Denna dialog via en chatt-funktion sparas också ned i 

beredskapshavarens beslut för framtida uppföljning. 



 

När beslutet från beredskapshavaren fattas sparas befintlig prognos ned med informationen 

från de olika inkommande källorna, den eventuella dialogen med intilliggande driftområden 

samt de noterade beslut som tagits.  

Detta beslutsunderlag kring en insats förs vidare in i en föreslagen Entreprenörsmodul som 

beskrivs i punkten nedan. 

Entreprenörsmodul UPPFÖLJNING 

Entreprenörsmodulen för uppföljning importerar taget beslut och ger information kring hur 

aktuella fordon på sträckan uppför sig via FCD (Floating Car Data). Denna typ av data 

bekräftar att insats får avsedd verkan. Föraren av insatsfordon skall också i en framtida 

lösning ha möjlighet att kommunicera och rapportera eventuella avvikelser från fattat beslut 

som leder till kompletterande åtgärder.   

När insats är genomförd sparas data från fattat beslut i Prognosmodulen tillsammans med 

en insatsrapport där beredskapshavaren har möjlighet att också kommentera både beslut 

och utfallet av insatsen.  

Entreprenören ska i en framtida lösning tillhandahålla åtgärdsdata till uppföljningsmodulen 

som registrerar främst saltförbrukning men kan också innehålla körd sträcka, 

ruttoptimeringar m.m. 

Vill entreprenören använda modulen för egna specifika underlag för uppföljning av 

kostnader/utfall skall denna bekostas av entreprenören själv. 

Insatsrapporten sparas ned för utvärdering och analys av Trafikverket och framtida 

byggmöten med entreprenören. 

Trafikverket modul för uppföljning & utvärdering. 

Trafikverkets analysmodul importerar insatsrapporten med fattade beslut, genomförda 

åtgärder och resultat. Här kan också Trafikverket se eventuella avvikelser som exempelvis 

beslutade tilläggsarbeten och insatser som inte varit I tillräcklig omfattning. 

Vilket beslut är taget?  Vilken åtgärd utfördes?  Med vilken förbrukning?  Vad blev 

resultatet? 

I en framtida öppen lösning har också Trafikverket möjlighet att analysera driftområden 

utifrån individ, grupp och organisation och därigenom skaffa sig en bättre bild för 

kommande upphandling och etablera nya typer av kvalitetsmått och även ersättningsnivåer. 

• Antal insatser per år 

• Antal godkända/underkända insatser 

• Genomsnittlig förbrukning  

• Utarbeta mallar och checklistor för beslut i olika situationer 



Trafikverket har också stora möjligheter att genom att studera beslut och åtgärdsdata, skapa 

standardiserade och mätbara arbetssätt som både ger bättre stöd och förståelse för 

beredskapshavare och entreprenörer men också likriktar verksamheten för 

vinterväghållning. Detta ger ännu större möjligheter i en framtid att skapa effekter för alla 

intressenter.  

Gå från ”lägg som du brukar” till att ”anpassa insats efter vägklimat” och gå från 

individanpassade beslutsprocesser till standardiserade och kvalitetsbaserade 

beslutsmetoder och checklistor. 



 

 

 

Figur 19: Bilder nuvarande system för VViS och prognosapplikation (Överst t.v och t.h) samt vy från 

RSI-tjänst(Nederst) 

 

Effekter individnivå 

Presentationen av RSI applikationen skiljer sig väsentligt gentemot befintlig system för VViS 

och väderprognos (Foreca). RSI ger en sammanvägd bild av aktuellt väglag i realtid samt 

väder- och väglagsprognos fördelade över vägsegment och saltrutter. Användaren kan också 

se väderutfallet historiskt. 

För den enskilde användaren av systemet finns en rad direkta och indirekta effekter. 

I effektanalysen inom DEL 2, i Figur 15, är intervjuer genomförda med beredskapshavare 

och ger följande resultat. (Då urvalet begränsar sig till en entreprenör i ett driftområde 

behöver dessa attityder studeras vidare på fler beredskapshavare i framtida studier). 

• RSI i sin nuvarande form uppfattas som tillförlitligt 

• RSI är enkelt att ta till och lära sig. (Nuvarande system tar tid att lära sig).  



• Metoden med färgkoder för olika typer av väglag uppfattas mycket positivt. 

• Positiva till nytt arbetssätt och metod.  

• Finns en rad ytterligare funktioner som önskas. (Need to have or neat to have?) Många 

av punkterna finns också beskrivna i rapporten VViS enkätresultat 2014.8 

- Fånga upptorkning av insats på ett bättre sätt? Är det fortfarande fuktig väg? 

- Yttemperaturen tydligare 

- SMS-alerts eller liknande 

- Efterfrågade förbättringar i utvärderingen VViS enkätresultat 2014.9 som RSI 

inkluderar. 

• Väglagsredovisning för mätstationsplatserna (optisk vägytestatus) 

• Redovisning av utförda åtgärder (saltning och plogning) 

• Vägledning för åtgärdsplanering (saltmallen) 

• Väglagsredovisning för sträckor mellan mätstationerna 

• Redovisning av inträffade olyckor (tid och plats)- RSI fångar halktillbuden 

och en integration av olycksstatistik per vägsegment går att lägga till. 

Direkta effekter individnivå 

• Enklare system att lära sig 

• Besparing av tid i beslutsfattande genom tydligare gränssnitt med färgkoder 

• Besparing av tid i kommunikation med förare 

• Besparing av tid när beslut är fattat och kommunicerat till förare – behövs mindre 

insatser i beredskapsfordon för att följa insats. Uppföljningen sker i Modulen för 

Entreprenörsuppföljning (fordonsdata). 

• Större möjligheter i ett tidigt skede identifiera, planera och inleda insatser på vägklasser 

4 & 5 där ofta brukare ringer in och meddelar störningar i vägnätet. 

Indirekta 

• Användaren kommer att känna större trygghet i ett system som tar hänsyn till fler 

indatakällor. Då även förslaget att införa uppkopplad dialog/chatt med övriga 

beredskapshavare i närliggande driftområde inhämtas ytterligare kunskap för 

                                                           
8 VViS Användarundersökning Enkätresultat 2014 – Trafikverket  
9 VViS Användarundersökning Enkätresultat 2014 – Trafikverket  



 

kommande beslut. Dessa textbaserade dialoger sparas också ned för framtida 

utvärdering. 

• I takt med att fler datatyper blir tillgängliga ökar också träffsäkerheten i prognoserna. 

• Organisatoriskt lärande och engagemang. Med samverkan både inom den interna 

organisationen men också med närliggande driftområden skapar både kunskap och 

trygghet i beslut.  

• Samverkan skapar också större möjligheter till snabb förändring av arbetssätt. Gå från 

”lägg som du brukar” till att anpassa insats till rådande väglag per segment. 

• RSI dokumenterar prognosen och det beslut som användaren tar och ger möjlighet för 

att utvärdera prestationen. Har checklistan följts, med relevanta åtgärder som följd och 

hur blev resultatet? 

• Likriktade beslut. Idag har användarna olika metoder för att komma till ett beslut. RSI 

ger möjlighet att standardisera beslut och utvärdera prestation och resultat. Per 

driftområde och skapa jämförbara KPI:er10 över Sverige. 

Effekter organisationsnivå 

I denna del beskrivs de effekter som finns på organisationsnivå i huvudsak för 

entreprenören men också för Trafikverket som beställare. Det som är nyttigt för 

entreprenören gynnar också Trafikverket som köpare av tjänsten. En mer högupplöst 

prognostjänst ger entreprenören större möjligheter att agera. I rätt tid, med rätt saltmängd 

och med rätt optimering av rutt baserad på rådande väglag. 

För entreprenörsledet finns en rad möjligheter att skapa intjäningsförmåga baserat på RSI. I 

modell funktion/modulbeskrivning11 finns ett utarbetat förslag till hur kostnader fördelas 

mellan Trafikverket och entreprenörerna där aktörerna har möjlighet till att utföra sitt 

uppdrag och sin verksamhet på ett effektivare sätt och därigenom nå ökad lönsamhet med 

ökad kvalité. 

Direkta effekter 

• Mindre förbrukning av salt, bränsle, slitage av fordon.  

• Ökade möjligheter till planering & uppföljning 

• Ökade möjligheter till att utvärdera och följa beslut 

• Större förståelse och engagemang kring beslut, uppföljning i realtid, uppföljning av 

genomförd insats och utvärdering.  

                                                           
10 KPI – Key Performance Index. Jämförbara nyckeltal. 
11  Funktioner / modul figur 9, s 18. 



• Ökade möjligheter till planering av förare/bemanning i realtid. Se rubrik omdefiniera 

saltrutt. 

• Bättre underlag för byggmöten och uppföljning mellan Trafikverket och Entreprenör 

Indirekta effekter 

• Ökad möjlighet till organisatoriskt lärande och på längre sikt en ännu mer attraktiv 

arbetsmiljö. 

• Möjlighet att skapa en Flexiblare bemanning – RSI skapar en överskådlig bild över läget  

• Enklare att träna och utbilda beredskapshavare – kortare utbildningstid. 

 

Nedan finns en rad exempel beskrivet kring hur RSI medverkar till att både skapa direkta 

samt indirekta effekter. 

Besparing av resurser 

För vägsegment i en slinga visar RSI idag en föreslagen åtgärd – dels för hela saltrutten men 

också för delar av slingan som varierar i behov av åtgärd baserad på det prognosunderlag 

som finns tillgängligt vid beslutspunkten (Figur 11). 

Vita markeringar i kartan visar fördefinierad saltrutt hos entreprenören. Inom saltrutten 

indikeras i dagsläget fem olika färgkoder vilka beskriver prognosen för kommande väglag 

och ger förslag till åtgärd. 

Inkommande datatyper som ligger till grund för kartan nedan är väderprognoser, VViS-

stationer och geosegmentering och behandlas av en klimattolk som sammanställer, räknar 

ut och presenterar prognosen för beredskapshavaren. Klimattolken är också anpassad för 

fler datatyper såsom att läsa av trafikflöden i öppna lösningar som exempelvis Google Maps 

med flera.  

I takt med att fler inkommande datatyper blir relevanta för en RSI applikation ökar också 

träffsäkerheten i prognosläget och därigenom besparingseffekten. Saltrutterna 6 och 7 är 

båda ruttoptimerade efter kortaste vägen för maximal täckning. I detta fall leder det till att 

en stor del av vägnätet saltas i onödan. Med statistik från RSI kan rutter optimeras utifrån 

åtgärdsbehov och färdrutt. 



 

 

Figur 20: Exempel på indelningar av saltrutter 

 

Röd Svår halka  Åtgärdsförslag 
Lila Halka  Åtgärdsförslag 
Blå Våt vägbana  Åtgärdsförslag 
Ljusblå Fuktig vägbana Åtgärdsförslag 
Grön Torr vägbana  Ingen åtgärd 

Kartexemplet ovan ger beredskapshavaren en detaljerad prognos för kommande väglag 

inom saltrutten och stora möjligheter att anpassa insatsen.  

Anpassning inom saltrutten kan vara. 

• Optimerad insats (mindre men också större insats vid behov) 

• Saltmängd/lösning 

• Spridarvinklar 

• Ingen insats 

• Förändrad ruttplanering 

Direkta besparingar: 

• Saltmängd 

• Drivmedel 

• Slitage 

• Tid 

Indirekta besparingar  

• Miljökonsekvenser 

• Ökad medvetenhet och engagemang hos beredskapshavare 

Svevia: Svevia: 



• Ökad medvetenhet och engagemang hos entreprenör 

• Mindre olycksfall 

• Mindre misskommunikation från orsak/verkan från andra myndighetsfunktioner (Polis 

vid olyckor) 

• Samhällskostnader vid stillestånd (se vidare i rubriken SAMHÄLLSEFFEKTER) 

 

 

Simulerade beräkningar av möjliga besparingar 

Med en väl utvecklad RSI applikation kan redan idag denna anpassning till lokalt vägklimat 

beräknas. Tillsammans med Svevia i Västra Götaland har en enkel beräkningsmatris 

utarbetats enligt nedan. 

Kostnad för vintervägunderhåll för Svevia vintern 2014/2015 är ca 3,5 MKR för saltning och 

plogning. Av denna kostnad så landar direkta kostnader för salt på ca 1,4 MKR. Svevia gör 

under vintern 2014/2015 drygt 100 insatser fördelade på cirka 85 insatser med salt och 15 

insatser med plog. I beräkningen har inte kostnader för slitage av fordon eller bränsle tagits 

med vilket möjligen ger en ännu bättre kalkyl i verkligheten. I Figur 20 visar prognosen att 

ca 50 % av saltrutten vägklass 1-3 (markerad med lila färg) är föremål för Halka. Övriga 

vägbanor är fuktiga eller våta. Utgår vi ifrån att denna prognos stämmer ger det följande 

kalkyl. 

Totalkostnad per saltrutt (5 rutter/ 5 bilar) 30 000 SEK 

Varav saltkostnad (fem bilar)  10 000 SEK 

Andel vägnät halka   50% 

Möjlig besparing i exempelbild  5 000 SEK (1 000 sek - 4 m3) 

 

Nedan följer uppskattad besparing omräknad i fyra exempel för hela Sverige. 

Aggregerad simulering. 

Exemplet ovan är beräknat på Svevia i Västra Götalands verksamhet för 2014/2015. Nedan 

följer en utvecklad simulering där vi tittat på genomsnittet för ett flertal vintrar och räknat 

fram ett snitt på aggregerad nivå för ett flertal faktorer under en normalvinter i Sverige. 

På aggregerad nivå visar de beskrivna exemplen nedan kostnadsbesparingar om 61 – 111 

Mkr. Den lägre summan under implementeringen av ett framtida RSI, den högre summan 

då systemet är fullt implementerat. 

Möjliga besparingar Per driftområde Aggregerat Sverige 



 

Exempel 1  - Beslutsfattande 110 kkr 11 Mkr 

Exempel 2 – Samvarierande 

segment 

150 kkr 15 Mkr 

Exempel 3 – Ruttoptimering  250 kkr 25 Mkr 

Exempel 4 – Lokala förutsättningar  230 kkr 23 Mkr 

Totalt  74 Mkr 

  

Trafikverkets kostnader för drift och underhåll av det statliga vägnätet är cirka 8 miljarder 

kronor per år. Hälften är kostnader för underhåll av beläggningar, en fjärdedel 

vinterväghållning av 100 driftområden (2 MDR).  

Kostnader ovan beräknas för 100 driftområden dock 25 % kommunala men ger ändå 

fingervisning att 3-6% av totala vinterväghållningskostnader skulle kunna sparas. Då det är 

långa kontraktsperioder ca 5år kommer entreprenörer som genomför effektivisering kunna 

nyttja besparingar som blir till vinst under dessa år. 

Erfarenhet från tidigare utvecklingsprojekt gäller ju även för RSI att gradvis utveckling och 

kvalitetssäkring av olika indata och dess resultat för prognos tar mer tid än vi själva tror. 

Det är ju inte bara själva systemet (iallafall idag) som skall skapa säkrare prognoser utan 

behöver sättas i en kvalitetssäkrad beslutsprocess för beredskapshavaren och 

entreprenörerna. Över tid skall best-practise utarbetas och väghållare som Trafikverket kan 

ställa krav på entreprenörerna genom certifiering av användare av RSI som då kommer ta 

likvärdiga och standardiserade beslut. 

 

Exempel 1  

7 vintermånader med 3 saltningsbeslut om dagen (salteffekt räcker normalt max 8tim) ger 

630 beslut med kraftigt varierande komplexitet varav ca 125 leder till åtgärd. 

Uppskattningsvis ca 500 enkla beslut som normalt ersätts med fast jourersättning för 

övervakningstjänst alternativt utförs under ordinarie arbetstid och ca 125 mer kvalificerade 

när åtgärd samt omfattning måste beslutas per rutt. De kvalificerade besluten kan i 

jämförelse med RSI-tillämpning ses som merkostnad och bedöms ta ca 2 timmar vardera a 

400kr/h och ger möjlig besparing på storleksordningen 100kkr/driftområde. 20 % minskad 

ersättning genom att gå från övervakningstjänst till beredskapstjänst skulle framtida RSI 

även kunna motivera och årskostnad på 50kkr sjunker med 10kkr/driftområde. Alltså totalt 

110kkr i besparingspotential per driftområde. 

Beräkningen kan valideras mot att vinterkostnader brukar vara ca 300kkr vilket dock även 

innefattar egenkontroll i form av okulärbesiktning av exempelvis plogresultat som RSI inte 



omfattar. Ca 75st av Sveriges 100st Statliga driftområden har saltvägnät och räknar man 

upp för kommunala landar man på ca 100st och en total besparingspotential på 11Mkr. 

Den stora vinsten är dock att nyttja beredskapshavare på flera områden och en halvering av 

bemanning är inget oskäligt antagande vid RSI-införande, då kan även veckovilan dvs 

(lediga dag i samband med heltjänstgöring) räknas av dvs ytterligare (400kr/tim x 8tim/dag 

x 30 veckor) ca 100kkr. Här finns alltså en besparingspotential på 10Mkr över landet. 

RSI kan även prognostisera och leverera saltgivor till GPS-styrda saltspridare som redan 

finns på marknaden och till fullo utnyttja dess potential. Dessa sköter redan automatiskt 

”saltbredd” utifrån aktuell vägbredd kopplad till GPS-position. 

Exempel 2  

Saltförbrukning per vinter i Sverige är ca 250 000 ton salt, se sid 56 bilaga, a 600kr/ton ger 

en saltkostnad per vinter på ca 150Mkr. Bedömd besparingspotential med bibehållen kvalité 

15-30 %, det vill säga 10-20Mkr över landet. Vi utgår i matrisen från ett medelvärde för 

Sverige om 15 Mkr. 

De kanske största vinsterna kan emellertid göras i planeringsskedet vid Rutt-optimering då 

RSI kan leverera statistik över åtgärdsbehov per väg. Då kan man Rutt-optimera även efter 

klimatförutsättningar och inte enbart på kortaste körtid då det ofta kan vara lönsamt att 

identifiera och samla problematiska samvarierande vägar i ”rutten som ofta är hal” och 

övriga mindre halkbenägna vägar i ”rutten som sällan är hal”. Blandar man vägarna mindre 

genomtänkt kommer bägge fordon behövas kallas ut ofta. Liknande kan även göras för 

plogbehov där behov kan variera kraftigt inom ett begränsat område framför allt beroende 

av topografi. 

Exempel 3 

Saltkostnad per vinter ligger på ca 150Mkr och dubbleras den fås uppskattningsvis total 

utläggningskostnad ca 300Mkr som alltså brukar ligga på 2/3 av totalkostnad.  

Bedömd besparingspotential med bibehållen kvalité 5-15 %, det vill säga 15-45Mkr över 

landet. Vi utgår i matrisen från ett medelvärde av uppskattad besparing.  

Det är redan idag fullt möjligt att skapa funktionalitet även för dynamiska rutter. RSI-

väglagsprognos kan importeras till Rutt-optimeringsprogram som via 4G sänder skapad rutt 

till ”Rutt-visnings GPS” i saltbil som ger föraren körinstruktioner. Systemet är dock känsligt 

ifall ”Rutt-visnings GPS” skulle sluta fungera dock skulle översiktskarta kunna ”mailas” i 

samband med leverans men att titta på den under körning är inte effektivt eller lämpligt. I 

framtiden när leveranssäkerhet ökar och konsoliderade program utvecklas bedöms dock 

metoden vara genomförbar.  

Exempel 4 

Ytterligare 5-10% med bibehållen kvalité, det vill säga 15-30Mkr över landet antas möjligt 

beroende på vägnätstyp och lokal meterologi. Vi utgår i matrisen från ett medelvärde av 

uppskattad besparing. 



 

Bränsle 

Även bränsleförbrukning påverkas positivt. I doktorsavhandlingen12 av Lina Nordin (2015) 

visar att den högsta åtgången av bränsle är vid låga hastigheter.  Lägsta förbrukningen 

uppstår vid en hastighet om 50 Km/h. Vid en jämn hastighet hos insatsfordon med denna 

målhastighet finns pengar att tjäna för entreprenören. Studien visar en effekt om cirka 5 %. 

Justera insats över tid. 

Exemplet från studien där Svevia la för svag saltlösning på vägavsnitt. Detta går att 

identifiera tidigare med FCD/V2X samt att även om problemet ändå uppstår går att följa 

utvecklingen i realtid, dokumentera nya beslut för att uppnå aktuella friktionsmått och 

kommunicera med omgivningen. 

Omdefiniera saltrutter 

För entreprenören finns ytterligare nyttoeffekter att nå med att anpassa verksamhet och 

drift. Det går framöver att hitta mönster i väglag och saltrutter inom driftområdet och gå 

från fasta saltrutter till helt dynamiska saltrutter. Det innebär att fordonet inte går på fasta 

rutter – utan är optimerad utifrån halkprognosen med olika insatser baserat på typ av halka.  

För Trafikverket kan med denna typ av grunddata också anpassa och rita om driftområden 

och göra dem mer homogena. 

Driftområden kan anpassas efter samvarierande segment 

 

Figur 21: Driftområde Göteborg-Kungsbacka 

 

Skapa mer homogena driftområden  

Med statistisk information från RSI är det möjligt att omdefiniera driftområden efter hur 

väglag fördelas på vägnätet över säsonger. Det kan finnas en önskan att skapa nya 

driftområden som är mer homogena i förhållande till hur väglaget fördelar sig på vägnätet 
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för att på så sätt underlätta för entreprenören i både beslutsfattande och ruttplanering. 

Samma statistik kan användas som underlag för upphandlingsförfarandet. 

 

Figur 22: Exempel på förslag till driftområdesindelning baserad på samvarierande vägsegment. 

 

Organisatoriskt lärande 

För entreprenören ger RSI-applikationen en möjlighet att för första gången skapa en 

lärande organisation. I intervjumaterialet från både workshoppar och individuella intervjuer 

upplevs en stor frustration kring de vädersituationer där beredskapshavaren gjort en 

missbedömning och där det uppstått halka.  

Det finns ett flertal exempel på när uppklarning inte fångas av några system. Varken VViS 

eller väderprognosen ger en förvarning om uppklarning som kommer under natten. I detta 

fall har heller inte RSI-applikationen fångat uppklarningen tillräckligt tidigt. Under vintern 

2014-2015 har ett flertal tillfällen med dessa effekter uppstått. Med RSI har nu både 

bereskapshavaren möjlighet att gå tillbaka till gjorda beslut, analysera varför och skapa sig 

en bild av hur problemet har uppstått, se bildsekvensen nedan. 

I nedanstående exempel 1, som hämtas från 16 december sker en snabb uppklarning under 

natten och svår halka inträder. Svevia får stark kritik av Trafikverkets kontrollant för 

utebliven och för sen insats vid detta tillfälle. RSI visar att det inte fanns en möjlighet för 

Beredskapshavaren att fatta ett beslut kring att påbörja en insats. Ytterligare exempel 2 och 

3 nedan visar andra tillfällen där RSI kan vara ett speciellt stöd, både i entreprenörens 

operativa arbete, men även vid en senare uppföljning. 

De möjligheter som RSI applikationen ger, skapar utrymme och förutsättningar att inom 

organisationen ha en öppenhet inför gjorda beslut och de resultat som skapats. 

Intervjuerna visar också mycket tydligt att beredskapshavarna har olika attityder till de 

beslut de fattar och har också olika beslutsprocesser. Där någon är trygg i sitt beslut till 



 

något annat har påvisats – är en annan mindre trygg och måste se vägarna i verkligheten 

och spenderar många timmar i bil för att bekräfta insatsen. 

Med integrerad fordonsdata (FCD/V2X) skapas stora möjligheter för att följa effekterna av 

insatser i realtid och anpassa och justera eventuella avvikelser. 

  



Exempel 1. Uppklarning. 

 

Figur Ex1-1: RSI Kl 23:00 16 december 2014. 

 

 

Figur Ex1-2: RSI visar halka i delar av området kl 01, men timmen senare försvinner varningen. 

 

Figur Ex1-3: Prognos 02:00.  RSI visar inga indikationen på kommande halka. 



 

 

Figur Ex1-4: Prognos 03:00. Viss indikation till halka. 

 

Figur Ex1-5: Prognos 04:00. Systemet börjar visa stor fara för halka. 

 

Figur Ex1-6: Prognos 05:00. Det är halt på vägarna och beredskapshavare ringer ut  

fordon för insats. Dessa sker dock för sent och halka är ett faktum.   

Flera intilliggande driftområden missar också detta. Väderförändringen  

består i snabb uppklarning och vått väglag. 



  

Figur Ex1-7: Saltningstillfälle 16/12 

 

Exempel 2. Problem vid insats – fel mängd salt 

 

Figur Ex2-1. Beredskapshavare har kallat ut resurser med för låg saltmängd. Det leder till återfrysning 

senare morgonen efter. 

 

Ett förekommande problem är att saltgivan som läggs ut är för låg i förhållande till 

kommande väderförhållanden. Figur Ex2.1 visar ett tillfälle den 6/12 2014 där återfrysning 

sker några timmar efter att givan lagts.  



 

 

Figur Ex2-2: Saltningsrekommendationer från RSI för kvällen 6/12 2014. Applikationen 

rekommenderar 6-21 g/m2. 

 

Figur Ex2-2 visar RSI-applikationens rekommendationer för kvällen 6/12 2014. I större 

delen av området rekommenderas 8 g/m2, men även upp till 21 g/m2. Troligtvis skulle 

återfrysning även ha skett med om rekommendationerna från applikationen följts. RSI-

applikationen utgår från saltmallen när rekommendationer ges, vilket ger de nivåer som 

visas i figuren. Genom att ha ett system som RSI kan sådana situationer lätt följas upp och 

förbättringar göras. En anledning till att återfrysning sker kan vara att det finns vatten kvar 

på vägen som späder ut saltet och därmed höjer fryspunkten. Information om vattennivåer 

på vägarna finns i klimatmodellen, så det går att anpassa saltmallen till detta, vilket bör ge 

bättre saltrekommendationer som i bästa fall kan undvika situationer med återfrysning.  

 

  



Exempel 3. Översaltning. 

 

Figur Ex-1: Utringning kl 23.25 på alla saltrutter. Åtgärd utförd mellan kl 01-05 8 dec. 

 

Beredskapshavaren skickar i det här exemplet ut hela styrkan för saltning under natten 

mellan den 7-8 dec. Dock kommer varken VViS eller RSI varna under natten. I Figur Ex3-2 

visas RSI prognosen från 23:00 den 7 dec, vilket är samma timme som beredskapshavaren 

ringer ut styrkan. Prognosen för området visar mycket lite halt väglag, och endast ett par 

vägar i östra området visar någon varning.   

 

Figur Ex3-2: RSI prognos från 7 december 2014 23.00. Kartan visar prognostimme 6 (05.00) 



 

Under natten visar VViS heller inga varningar, yttemperaturen går aldrig under 0 grader 

inom området, se Figur Ex3-3. Även om temperaturen är nära nollan under större delen av 

natten på några av stationerna.  

 

Figur EX3-3: VViS yttemperatur för Stationer i området runt Göteborg-Kungsbacka driftområde. 

Stationerna:1302, 1328, 1338, 1339, 1401, 1402, 1414, 1417, 1419, 1421, 1423, 1433, 1435, 1440, 

1514, 1520 

 

Effekter Trafikverket 

En väl fungerande verksamhet skapar effekt för beställaren som i detta fall är Trafikverket. 

Slutkunden är den enskilde föraren som använder Sveriges vägar. Mindre förbrukning, 

effektivare insatser, bättre vägkvalité och bättre analysverktyg för uppföljning är några av 

effekterna när RSI är fullt utbyggt. 

Det finns dock många fler effekter för Trafikverket att analysera och utveckla vidare. Utifrån 

kedjan där en prognos ges, ett beslut tas, en insats startar som har en viss given effekt i en 

viss saltrutt i ett givet driftområde kan nu Trafikverket göra långtgående analyser för hur 

kommande upphandlingar skall göras, med vilka incitamentssystem till en viss given kvalité. 

Det går att utvärdera utfallet hos valda driftområden, entreprenörer och även förare om det 

juridiska ramverket tillåter. Baserat på RSI informationen som sparats kring aktuella 

prognoser och gjorda insatser skapas kvalitetsmått som är jämförbara över hela Sverige. 

Frågor som går att besvara baserade på givna prognosvärden och utfall. 

• Vilka driftområden förbrukar mest salt? 

• Vilka driftområden gör flest insatser? 

• Vilka driftområden har flest lyckade insatser? 

• Vilka driftområden når Trafikverkets kvalitetsmått? 

 



 

Figur 23: Visualisering av aggregerade åtgärder och väglag i olika driftområden. Antal Km väg som 

kräver åtgärd uppdelat per driftområde och fördelat på typ av väglag. Data från 21 februari till 6 mars. 

 

 

Figur 24: Rekommenderad totalmängd salt för respektive område. Data från 22 februari till 3 mars. 
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Figur 25: Kartan visar hur stor del av tiden under december 2014 som enskilda vägar har haft dåligt 

väglag (snö/halka/svår halka/snödrev) 

 

Baserat på RSI kan också Trafikverket stegvis minska och i framtiden helt ta bort aktiva 

kontroller i vägnätet. I takt med att tillgången till både fler fordon och mer fordonsdata går 

det att minska den aktiva kontrollen i vägnätet och istället utvärdera hur entreprenören tagit 

sina beslut med givet resultat. (Det vill säga hur trafiken rapporterar att väglaget i realtid är 

via tillgång till redundant fordonsdata). 

Uppföljning och analys för Trafikverket av huvudentreprenör 

Med återkoppling av salt och spridare samt integrerat med fordonsdata (FCD/V2X) kan 

följande slutsatser göras. 

5. Vilket väderläge rådde när beredskapshavare fattade beslutet 

6. Vilket beslut tog beredskapshavaren 

7. Med vilken anspänningstid var åtgärderna igång 

8. Åtgärd – rutt, salt, plog, spridning 

9. Uppföljning. Vad säger rapportering av fordonsdata samt övriga sensorer.  

10. Vilka organisatoriska lärdomar och förbättringar går att göra. 

11. Eventuella belöningar eller påföljder. 



 

Här går också att koppla ihop kontrollpersonens bilder, kommentarer från aktuella 

observationer in till rapporteringssystem inom RSI. Ett dokument för vädersituation, beslut, 

åtgärdsutfall och ev. bestraffningsåtgärder.  

Effekter samhällsnivå 

Att beskriva nyttoeffekter för samhället innefattar tre olika delar. Dels vad är kostnaden för 

när människor skadas eller omkommer, dels de bilköer och stillestånd som uppstår i 

samband med halt väglag samt miljömässiga vinningar. 

Trafikverket har sedan många år arbetat aktivt med ”nollvisionen” med förbättringar för 

olika typer av vägtrafik men också vad gäller attityder hos den enskilda föraren.  

”Trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen utgår från att allt ska göras för att förhindra 

att människor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att 

förhindra olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att 

människor gör misstag och att trafikolyckor därför inte kan undvikas helt. Den perfekta 

människan finns inte. Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder 

till allvarliga personskador.”13 

Med en utvecklad och säkerställd programvara som RSI ger detta fördelar i att förebygga 

antalet olyckor på svenska vintervägar genom: 

• Tillgång till sammanvägd och högre upplösning av aktuellt väglag. 

• Möjlighet att tidigt identifiera vägavsnitt med halka. 

• Delge farliga vägavsnitt där insats ännu inte nått fram i ett tidigt skede till allmänheten. 

Omkommen eller allvarligt skadad i trafiken. 

Skadade i trafiken har minskat tack vare ett aktivt arbete med ”nollvisionen”. I rapporten 

”samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn14” utgår 

författarna från ett så kallat VSL-index vilket är ett mått som beskriver nyttoförlusten med 

ett förlorat liv. Här finns också BUSH-index som värderar en skada på en individ som 

utgår från tre perspektiv; omkommen, svårt skadad och lätt skadad. Tabell 9.115 i Figur 26 

nedan presenterar denna data. 

                                                           
13 Trafkverket.se 
14 Trafikverket 20140401 Kapitel 9 
15 Trafikverket 20140401 Kapitel 9 



 

 

Figur 26: Tabell 9.1 från rapporten ” samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för 

transportsektorn” 

 

Stillestånd i trafik 

Att trafiken står stilla är en stor samhällskostnad i sig. I rapporten ”Stopp i vägtrafiken” 
16redovisas en rad olika beräkningsmodeller för samhällsekonomisk kostnad. I denna 

rapport har vi utgått från en framräknad stilleståndskostnad om 720 sek/timme och fordon. 

Denna aktuella stilleståndskostnad har sedan korrelerats mot siffror hämtat ur rapporten 

”Effekter av trängselskattens införande” 17 

Projektet har i simuleringen av samhällskostnader för stillestånd utgått från de större 

infartsvägarna och genomfartslederna i Göteborg och under morgontrafiken 06:30 – 08:30. 

Innerstadstrafik ingår ej. Siffrorna avser antal passerade fordon per dygn. 

Biltrafik förmiddag 06:30 – 08:30. (Tabell, sid 9) 

Infartsleder ackumulerat   40 300  

Centrala Älvförbindelser   31 100 

Större vägar inom eller i anslutning till skattezon 29 600 

Totalt:    101 000 

Simulering stilleståndskostnad 

Vad gäller antal fordon ingår sannolikt dubbletter som vi i simuleringen uppskattar till 30 % 

av totala antalet passager. Vi tar också i simuleringen hänsyn till att stilleståndet inte 

sträcker sig över hela tidsperioden (06:30-08:30) utan sannolikt berör ca 20 % av alla 

fordon som passerar över vägtullarna. Vi har i simuleringen utgått från att förseningen är 15 

minuter. 

Detta ger följande uppställning för ett tillfälle för stillestånd/försening på grund av 

väghalka. Siffrorna är en simulering och avser endast att visa på de nyttoeffekter samhället 

har av bra väglag. 

Uppskattat antal dubbla passager:  101 000 x 30% = 70 000 fordon 

Uppskattat antal fordon försening 70 000 fordon x 20% = 14 000 fordon 

                                                           
16 Stopp i vägtrafiken 3 januari 2014, Transportforum. Gunnar Lind och Fredrik Davidsson, Movea. 
17 Rapport Västsvenska Paketet. ”vastsvenska_paketet_redovisning_130425.pdf” 



Kostnad per timme: 720 sek/hr x 15 min = 180 sek / fordon 

Total stilleståndskostnad  14 000 fordon x 180 sek = 2 520 000 sek 

Miljömässiga effekter. 

Höga halter salt i mark och vatten utgör ett stort problem och har uppmärksammats på flera 

platser. I vägrenen, i vattendrag men också i grundvattnet. Det har gjorts en rad studier på 

vägsaltets konsekvenser för både mark och grundvatten. 

Höga saltkoncentrationer i kommunala och enskilda vattentäkter är ett problem som 

numera har uppmärksammats på ̊ ett flertal platser. Det har visats att användningen av 

vägsalt under de senaste decennierna har bidragit till att kvalitén på̊ grundvattnet har 

försämrats (Bäckman & Folkesson, 1995; Knutsson et al., 1998; Rosén & Lindmark, 1998). 

Pa ̊ de vägar som saltas sprider Vägverket ca 5-15 ton salt (NaCl) per km väg och använder 

totalt ca 250 000 ton salt varje vintersäsong. Vägsaltet används för att hålla vägarna fria 

från is och snö och för att öka trafiksäkerheten under vintern. När sedan saltet sprids från 

vägen till omgivningen kommer det att påverka den vägnära miljön. Påverkan på ̊ miljön 

har studerats i stor omfattning under de senaste decennierna och vi har fått relativt god 

kunskap om miljöeffekterna av vägsalt, se t.ex. litteraturstudien om påverkan på ̊ 

grundvatten och ytvatten i Thunqvist (2000) och på ̊ vegetation i Blomqvist (1998).  

Hur Trafikverket följer upp miljömässiga effekter kopplat till RSI är inte beskrivet i denna 

rapport. Vi konstaterar att miljön reagerar positivt med en effektivare metod för att minska 

saltspridning i vår miljö. 

Tabell 2: Sammanfattning av nyttoeffekter 

Kategori Beskrivning nytta Nivå 

Individnivå 

Mer överskådligt 

system 

Med RSI har beredskapshavaren ETT system, inte flera, 

att bedöma aktuellt prognosläge och fatta beslut. 

Färgkoder inom driftområden och saltrutter beskriver 

segmentets behov av åtgärd. 

Individ 

Resurser 1. Beslutsfattande i prognosläge. Generell översikt 

av vägnätet med färgkoder som beskriver lokalt 

vägväder samt detaljerade informationslager för 

respektive inkommande källa 

2. Effektivare kontakt av beslut med insatsfordon. 

3. Beredskapshavare behöver inte okulärt besiktiga 

vägen efter insats. Fordonsdata bekräftar 

friktionsvärden. 

Individ 

Förutse insats 1. Med RSI har beredskapshavare bättre översikt av 

vägklasser 4 och 5. I dag prioriteras vägklass 1-3. 

Varningar i klass 4 och 5 kommer idag oftast från 

allmänheten. 

2. Varningar baserade på fordonsdata inom 

specifika vägsegment kan korreleras med 

liknande segment dels inom driftområde men 

också med övriga segment i landet. 

Individ 



 

Organisatoriskt 

lärande 

Med RSI byggs ett bredare och djupare engagemang där 

alla individer delar information och utvärderar 

gemensamma resultat. Bidrar till ökad kunskap och 

tillfredställelse. 

Individ 

Standardiserade 

beslut 

Med RSI läggs grunden för att likrikta och standardisera 

beslutsprocesser. Enklare att utvärdera för både 

entreprenör och för Trafikverket samt premiera goda 

prestationer. 

Individ 

Arbetsmiljö Ökad trygghet för beredskapshavaren. Fler indatakällor 

ger säkrare prognos samt att effekter av insatser går att 

följa i realtid med fordonsdata. 

Individ 

Organisationsnivå 

Resurser Effektivisera resurser i form av tid, salt och bränsle.  

Ruttoptimering utifrån rådande väglag och behov per 

vägsegment i stället för hela saltrutten. 

Omdefiniera driftområde utifrån samvarierande 

vägsegment. 

Funktionen för Metrolog kan troligen utelämnas i 

framtida upphandlingar 

Org. 

Analys med 

uppföljning och 

utvärdering 

Omdefiniera saltrutter inom driftområde för 

entreprenören. 

Effektivare byggmöten, bättre beslutsunderlag och 

uppföljning. 

Org. 

Planering och 

bemanning 

Entreprenören har med RSI ett verktyg att analysera, 

utvärdera och planera framtida bemanning. 

Trafikverket kan optimera interna resurser vad gäller 

exempelvis funktionen för kontrollant av genomförda 

insatser. Sker via RSI och inhämtning av fordonsdata. 

Org. 

Attraktiv arbetsgivare Moderna system skapar nyfikenhet och kommer 

framöver locka andra typer av kompetenser till 

entreprenören och till Trafikverket. 

Org. 

Utbilda Kortare utbildningstider  Org. 

Miljö Bidrar till ett bättre klimat och miljö tack vare en 

effektivare användning av resurser. 

Org. 

Ökad vägkvalité Mer träffsäkra insatser tack vare ökad upplösning i 

prognoser. 

Org. 

Framtida 

upphandlingar 

Stort informationsmaterial för analys och jämförelser 

mellan driftområde, regioner och hela landet.  

Org. 



Omdefiniera driftområden. 

Säkerställa vägkvalité 

Premiera engagerade entreprenörer i stället för bestraffa. 

Samhälle 

Minskade olyckor Lindrigt skadad person  (217 000 sek) 

Svårt skadad person      (4 412 000 sek) 

Omkommen person (23 739 000 sek) 

 

Samh. 

Stillestånd i trafik Simulering vid stillestånd under 15 minuter visar på 

kostnad för samhället med 2 520 000 sek för ett tillfälle. 

Samh. 

Miljömässiga aspekter Studier visar att miljö tar skada av främst vägsalt som 

påverkar både ytskikt i naturen samt grundvattnet. 

Minskad dieselförbrukning bidrar till mindre 

koldioxidutsläpp. 

Samh. 

  



 

3.3.3 Upphandling 

I detta kapitel avhandlas lämnas en övergripande generell beskrivning av projektet till 

förmån för en en mer konkret, praktisk nivå.Här återges de olika delar som skall ingå i en 

framtida upphandling som exempelvis fordonsdata, applikationer, utbildning m.m. 

Underlaget har diskuterats tillsammans med Jan Thorén, Trafikverket.  

För att belysa hur en framtida upphandling av RSI-teknik kan hanteras har frågeställningen 

brutits ner i olika delar. De olika delarna har sedan sats ihop till tre olika alternativa förslag 

på vad en upphandling kan omfatta. 

Pris är det som kunden betalar för en vara eller tjänst. I prisbegreppet ingår leverantörens 

kostnader, skatter, avgifter, risktagande och vinst. När någon köper en tjänst blir 

leverantörens pris dennes kostnad. I detta dokument följer en nedbrytning av kostnader i 

dess beståndsdelar och karaktär. Se även Tabell 1: Funktioner och investeringar i RSI. 

Skatter och avgifter behandlar vi inte alls då de inte bedöms påverkansbara. Vinst, eller för 

den delen förlust, hanteras i båda dessa upplägg i form av konkurrensutsättning. 

Kostnaden kan brytas ner i tre undergrupper: 

• Initialkostnad som tas en gång i början av projektet. 

• Kalenderkostnad, en kostnad som är beroende av hur långt projektet är. Exempelvis 

årskostnad eller månadskostnad. 

• Enhetskostnad, en kostnad som är beroende på antalet, exempelvis bilar eller användare. 

Risktagandet kan betraktas som en försäkringspremie. I detta sammanhang värderas inte i 

detaljkostnader för konsekvenserna när risken faller ut. Det är en premiekostnad som ska 

kombineras ihop med kostnadsgrupperna ovan. 

RSI etablerades under vintern 2014/2015 och behöver utvecklas ytterligare för att en 

tillämpning skall kunna upphandlas på den öppna marknaden. Dels för att tillgång till 

bildata fortfarande är relativt begränsad och marknaden behöver se behovet från en stor 

aktör, och dels för att planerade funktioner och nya tillkommande funktioner som 

identifierats under projektets första år behöver valideras ytterligare. Marknaden för bildata 

bedöms dock växa kraftigt de närmaste fem åren. 

I diskussion med Jan Thorén var bildata en sådan typ som Trafikverket skall upphandla 

separat och tillhandahålla till exempelvis RSI. Detta för att det finns flera affärsmoråden 

inom Trafikverket som har likvärdiga behov av bildata. Det är också troligt att Trafikverket 

med en separat upphandling får större ekonomiska effekter, än att upphandla detta 

framöver för respektive tjänst. Väderprognos-data skulle också kunna vara ett sådant 

exempel. 

 

 



Förslag tågordning för upphandling av framtida RSI-Tjänst. 

2015 FAS B  Beslut om FAS B föreligger i testområdet i Västra Götaland. 

   Validering av funktioner, processer och kvalité på bildata. 

2016 Upphandling Under våren 2016 genomföra en innovationsupphandling 

med parallella uppdrag med avtalstid om tre år (hösten 2016 

– 2019). Flera potentiella aktörer bjuds in för 

anbudsförfarande och utvärdering.  Två leverantörer väljs ut 

som löpande utvärderas av tillsatt referensgrupp bestående 

av Trafikverket och entreprenörer.  

2019 Avtal Vinnande aktör/konsortsium med bästa lösningen tilldelas ett 

kontrakt om fem år. 

 

 

 

Kostnadsperpektiv - beståndsdelar och karaktär  

VViS och prognos 

Detta är något som redan köps i dag. Kostnaden har karaktären kalenderkostnad. Eventuellt 

har leverantörerna på VViS-sidan priser som är av enhetskaraktär. Men det påverkar inte 

bedömningen, för helheten har kostnader av kalenderkaraktär. 

 



 

Utbildning 

Här avser vi utbildning av Trafikverkets personal, entreprenörer och underleverantörer i hur 

systemet fungerar. Utbildningsinsatser kommer att genomföras varje år vid ett mindre antal 

tillfällen. Eftersom systemet och arbetssättet förändras över tiden så väljer vi här inte att se 

förberedelsearbetet som en initialkostnad, utan som en årlig kalenderkostnad. 

Genomförandet har en karaktär av enhetskostnad, inte per individ utan per 

utbildningstillfälle. Vid upphandling bör man därför ha en prismodell som innehåller 

kalender- och enhetskostnad. Eftersom tillfällena är få och tydligt påverkbara kan man i 

kalkylskedet betrakta helheten som en kalenderkostnad. 

Användarapplikation (back-end-servrar och GUI) 

Här finns en tydlig initialkostnad för att utveckla, testa och driftsätta den webbaserade 

användarapplikationen första gången.  

Som alla andra IT-lösningar behöver man följa med i uppgraderingar av IT-miljön: nya 

versioner av Windows, hårdvara etc. Därutöver kommer det att efterhand som 

verksamheten förändras komma önskemål av mindre justeringar av GUI. Däremot finns det 

ingen enhetskostnad för detta, men det finns en kostnad för underhåll som bör betraktas 

som kalenderkaraktär. 

Geosegmentering 

Initialt behövs en segmentering hela det geografiska området som berörs. Efterhand som 

tiden går förändras vegetationen vid sidan av vägen: skog växer upp eller avverkas, 

dessutom förändras vägnätet över tid. Dessa förändringar består av två delar. Dels 

förändringar av väg som förslagsvis bör uppdateras årligen och dels beskuggningsvinklar 

som bedöms behövas uppdateras med intervallet 3-5 år. Kostnaden är även beroende av den 

geografiska ytans storlek, men detta beroende är inte så starkt. I kalkylen bör man därför ha 

med både en startkostnad och en kalenderkostnad. I förfrågan kan man låsa ytans storlek 

och upphandla varje segmenteringstillfälle för sig till en ren initialkostnad. 

Klimatmodell och klimattolk 

För att kunna driftsätta ett system som RSI behövs en klimatmodell samt en 

tolkningsmodell som knyter samman fordonsdata (FCD och V2X) med data från 

klimatmodeller. För att få acceptans bland användarna behöver systemet uppfattas som 

kompetent redan från början. Systemet har potential att tydligt påverka arbetet med 

vinterväghållning. Detta kommer då att generera förväntningar på utveckling av systemet. 

Vill vi få till en positiv spiral bör vi kalkylera både med en startkostnad och en 

kalenderkostnad.  

Drift SLA (Service Level Agreement) 

Även om det finns tydliga initialkostnader för utrustning så kan man bortse från dessa, då 

lejonparten av kostnader är mantid. Man kan här tänka sig en kalenderkostnad för system 

som behöver följa med i uppgraderingar av IT-miljön: nya versioner av operativsystem, 

hårdvara etc. Användarstöd är en kostnad som beror på tre delar: 

 



• Hur många timmar i veckan man ska ha supportservice 40 timmar/vecka eller 24/7 

• Bemanning, hur snabb felavhjälpning alternativt vilken upptid man vill ha. 

• Hur många användare systemet har. För denna tjänst går det förenkla och säga att det är 

kopplat till hur stor geografisk yta man servar. 

I kalkylskedet kan man se dessa som enhetskostnader. I förfrågningsskedet bör 

utgångspunkten vara att fastställa volymerna och tider så att helheten kan betraktas som 

kalenderkostnad. 

V2X/FCD – bil data 

För upphandling av fordonsdata och annan mobil mätdata finns två scenarion: 

1.     Bilarna förses med hårdvara drivet av detta system. Datakommunikationen sker då 

via telekomabonnemang dedikerade för detta system. Det sker ett aktivt val av vilka 

bilar som inkluderas och man kommunicerar med bilens ägare specifikt. 

2. Man använder bilar med utrustning som monteras i bilfabrik av andra anledningar. 

Datakommunikationen sker via abonnemang som finns för andra anledningar. Det 

sker ingen selektering av vilka bilar som rapporterar in och kommunikationen till 

ägarna sker integrerat med biltillverkarens övriga produktinformation. 

Beroende på scenario ser karaktären på kostnaderna helt olika ut. 

Det finns inledningsvis kostnader relaterat till anpassning av mjukvara och system. 

Eftersom man årligen gör modellbyten av bilar så återkommer denna kostnad, varför vi här 

betraktar den som en kalenderkostnad. Detta är oberoende av scenario 1 eller 2, och 

kalenderkostnaden är i storleksordningen lika mellan alternativen.  

Kostnad för utrustning i bilarna är en ren enhetskostnad i scenario 1. För scenario 2 får man 

se det som ett strategiskt beslut från biltillverkaren att standarutrusta bilarna för 

uppkoppling. Biltillverkaren har alltså en kalenderkostnad så länge detta beslut gäller 

(förutsatt jämn produktionsvolym). 

För mobilkommunikationen är det så att kostnaden för dataöverföringen är så liten att den 

är försumbar i förhållande till abonnemangskostnader. Därför gäller samma 

kostnadsstruktur som för utrustningen. 

För scenario 1 har vi alltså en kalenderkostnad och en hög enhetskostnad 

För scenario 2 har vi bara en kalenderkostnad vilken dessutom är svår att bedöma storleken 

på. 

 

 

 



 

Sammansättning av beståndsdelar för ett komplett system – alternativ för upphandling 

När de beskrivna delarna av lösningar byggs ihop fås det som i anläggningsbranschen 

antingen benämns en mycket delad entreprenad (VViS +) eller en totalentreprenad (RSI). 

På samma sätt som i anläggningsbranschen får man i den mycket delade entreprenaden ett 

stort ansvar på Trafikverket för specificering och samordning. Trafikverket tar då på sig 

risker kopplat till oklarheter i gränssnittet mellan alla delleveranserna. Om man däremot 

lägger det som totalentreprenad (RSI) så står leverantören för specificering på detaljnivå, 

samordning och risktagande. 

Alternativ 1 - Mycket delad entreprenad 

För lösningen VViS+ går det alltså välja olika leverantörer för de olika delarna och även 

specificera kostnad för varje del uppdelad i initialpris, kalenderpris och enhetspriser. Ett val 

av olika leverantörer för olika delar ökar arbetet med samordning och risken ökar markant.  

Alternativ 2 - Totalentreprenad 

Väljs RSI-lösningen så inkluderas samordning och risk i priset. Priset kan då fås uppdelat i 

initialpris, kalenderpris och ett antal enhetspriser. En rekommendation är dock en inte allt 

för komplicerad prismodell. 

Alternativ 3 - Blandat alternativ 

Man kan givetvis tänka sig en blandning av entreprenadformerna. Exempelvis kan det vara 

så att kombinationen totalentreprenad med separat upphandlad delleverans av 

personbilsdata kan vara ett alternativ. Oberoende av vilken leverantör Trafikverket väljer 

som totalentreprenör så är dessa organisationer mycket små i förhållande till 

personbilstillverkare. Det kan då vara svårt för anbudsgivarna att få tillstånd avtal med dem 

som underleverantörer. Eftersom prisbilden för denna delleverans riskerar att vara mycket 

spretig kan det finnas anledning att konkurrensutsätta denna del separat. Dock är 

marknaden för FCD mycket ung och det är inte säkert att den svara på en traditionell 

förfrågan. En utmaning i sammanhanget är bland annat att man behöver hitta europeiska 

företag som är intresserade att leverera på en liten lokal svensk marknad.  

Rekommendation inför upphandling 

Inom ramen för projektet har vi inte utvärderat andra tjänster och kan därför inte ha någon 

uppfattning om deras verkliga leveransförmåga. Oberoende vilken leverantör som väljs så 

har de en lång historia av utveckling av komponenter med in i en sådan offert, vilket gör det 

svårt att bedöma leverantörernas olika initialkostnad. Hur dessa bakgrundsrättigheter slår 

igenom på initialpriser blir en företagsfråga för de olika parterna. Det blir en avvägning för 

anbudsgivarna mellan att ta hem tidigare investeringar och en attraktiv prisbild. 

När Trafikverket går ut med en förfrågan på denna typ av tjänst kan man givetvis låsa 

antalet och volymerna så att priset bara består av två delar: initialpris och kalenderpris. Om 

man sen även låser tidsperioden kan man få ner priset till en typ: initialpris eller 

kalenderpris.  



Om man är alltför stel i utformning av betalplan får man in räntekostnader och 

finansieringsrisker som kostnader i leverantörens kalkyler. Dessa slår sedan igenom på 

priset. Det normala när stora organisationer handlar är att betalplanen följer 

kostnadsstrukturen vilket då innebär att ingen av parterna agerar bank och priset kan hållas 

nere. 

Vid val av entreprenadform bör siktet på lång sikt vara inställt på totalentreprenad, då den 

ligger i linje med Trafikverkets övergripande strategi att göra mindre i egen regi. Dock 

bedöms det som svårt att få till kontrakt på leverans av fordonsdata, vilket gör att 

Trafikverket bör bryta ut denna del och på egen hand göra en upphandling av fordonsdata. 

Denna del av upphandling kan ta tid.  

För att inte tappa i utvecklingskraft kan det vara lämpligt att göra ett begränsat fältförsök. 

Det finns tillgång till experimentdata från Volvopersonvagnar under 2 till 3 år för 

Västsverige och det är därför möjligt att i detta område ta ett steg framåt parallellt med 

upphandlingsprocesserna. Detta ger en möjlighet att utöka beslutsunderlaget för att på så 

sätt förenkla valet och utformningen vid en upphandling från trafikverkets sida. 

Vid val av betalningsmodell bör man tidigt bestämma sig för volymer för första 

upphandlingsperioden. Genom att tydligt kommunicera volymer och definiera dessa på ett 

sätt som är kopplat till hur kostnaderna uppstår är det lättare för leverantörerna att komma 

med bra anbud. 

  



 

3.3 Marknadsföring & FOI 

Om detta kapitel 

Detta kapitel utgör en delrapport i slutrapporten för RSI och beskriver arbetet inom WP3 

som berör Marknadsföring & FOI. 

Sammanfattning 

Arbetet inom RSI gällande marknadsföring och FOI har huvudsakligen varit inriktat på att 

sprida information om RSI dels sett ur ett vetenskapligt hänseende men även för en breda 

allmänhet. Arbetet har också varit inriktat på att söka FOI-samarbete med universitet och 

forskarorganisationer som skulle kunna tänkas vara intresserade av RSI-information/data 

för olika typer av applikationer. Arbetet inom projektet har inte haft den omfattning som 

ursprungligen var planerat på grund av bristande finansiering. Trots detta har många och 

viktiga aktiviteter genomförts vilket är av stor betydelse för bedömning av RSI som 

användarverktyg och också RSI-data som grund för vidare forsknings- och 

utvecklingsarbete. 

Generellt sett kan man säga att intresset för den nya tekniken och datan har varit mycket 

stort. Genomgående har de organisationer och grupper som kontaktats varit positiva och 

sett stora fördelar och potentialer i att använda RSI-data i sin verksamhet. 

Olika typer av aktiviteter har genomförts inom projektet är: 

• Informationsspridning på vetenskapliga konferenser, utställningar och forskarmöten 

• Etablerande av kontakter för forskningssamarbete 

• Informationsspridning till allmänhet och framtida användare av tekniken 

• Kontakter med andra fordonstillverkare 

• Utveckling av webbsida 

• Framtagande av informationsbroschyr 

3.3.1 Konferenser och mässor  

Ett stort antal vetenskapliga konferenser och mässor har besökts i syfte att sprida 

information om det pågående projektet. Olika presentationssätt har använts, bemannad 

monter, postrar, informationsbroschyrer och oral presentation. Nedan följer en lista på de 

tillfällen som RSI: 

• Transport forum i Linköping som samlar statligt, kommunalt och privata aktörer 

kopplade mot transporter av olika typer. 

• Sirwec konferensen som 2014 hölls i Andorra. Sirwec är en internationell mötesplats för 

forskare, Trafikverk och entreprenörer som är verksamma inom fältet ”winter road 

maintenance”. 



• ITS ”international conference”, hölls 2014 i Helsingfors med stort deltagarantal från ett 

mycket stort antal länder. 

• Vinterdagar i Trondheim, ”Vaer på Veg” vilket är en nationell konferens som samlar 

många deltagare verksamma inom ämnesområdet. 

• Meteorological Technology EXPO i Bryssel vilket är ett forum för att presentera nya rön 

och applikationer kopplat till väder och sensorer. 

• Transport research board i Washington, 2015, är en årligen återkommande konferens för 

personer verksamma inom transportsektorn.  

•  

• Piarc meeting & work shop i Helsingfors med inriktning mot väglagsbestämning och 

friktionsmätning. 

• Anläggningsdagen i Stockholm med deltagare från Trafikverket, 

entreprenörsorganisationer/Sveriges byggindustrier och STD-företagen. 

• Vintervägsforum i Borlänge anordnat av TFF där nya rön och produkter kring 

vintervägsfrågor presenteras. 

3.3.2 Forskningssamarbeten 

När det gäller forskningssamarbeten kan två olika spår urskiljas: 

1. att använda RSI som meteorologisk eller vägklimatologisk datakälla 

2. att använda RSI-data som hjälpmedel vid vägbyggnad och vägdragning 

För att starta upp framtida samarbeten kring dessa spår har olika organisationer kontaktats. 

I denna grupp ingår bland annat: 

Univerity of Helsinki, där ett doktorand projekt har startats upp för att se på möjligheten att 

använda RSI-data som input för säkrare väder- och väglagsprognoser.  

Chalmers Univerity of Technology, där intresse finns att använda mobila data från RSI för 

att vidare kunna utvärdera alternativa vägdragningar och betydelsen av olika 

vägkonstruktioner sett ur ett vinterväghållningsperspektiv. 

Andra organisationer som diskussion har förts med gällande dessa typer av applikationer är 

till exempel: SINTEF Technology and Society, Transport Research, Universidad de Oviedo i 

Spanien och Kentucky Transportation Center/Department of Civil Engineering. 

3.3.3 Spridning av RSI-information 

I syfte att sprida information om RSI och dess användning har flera olika typer av aktiviteter 

genomförts:  



 

• Presentation i lokalradio i Göteborg och Jönköping med intervju och uppföljande 

diskussion. 

• Framtagande av en pressrelease som har skickats till de större dagstidningarna i landet 

samt till fackpress. 

• Utveckling och tryckning av informationsbroschyr gällande RSI och dess funktionalitet. 

Denna broschyr har spridits på de tillfällen då RSI har presenterats muntligt, se ovan, 

men också för att bland annat Trafikverket ska kunna sprida informationen internt. 

Kopplat till broschyrer så har också en Power Point-presentation tagit fram vilket belyser 

mål, arbetssätt och viktiga resultat från projektet. Presentationen finns på svenska och 

engelska och har spridits bland deltagare i projektet så att en likartad presentation 

gällande RSI ska kunna hållas oberoende av vem som genomför dragningen. 

• En populärvetenskaplig artikel har också publicerats inom ramen för den 

naturvetenskapliga forskningen som utförs vid Göteborgs Universitet. Artikeln finns på 

svenska och engelska och har fått stor spridning inom forskar samfundet. 

• På www.roadstatus.info finns en presentation av projektet samt en länk till applikationen 

som presenterar väglagsinformation. Knutet till denna tjänst finns också ett Twitter-flöde 

där man enkelt kan följa aktuellt väglag samt få en bild av hur risken för halka kommer 

att se ut de kommande timmarna. Båda dessa produkter har haft ett stort antal 

användare/besökare från ett flertal olika länder.  

  

http://www.roadstatus.info/


3.4 Beräkningsmodeller, tolkmodeller och databaser 

Om detta kapitel 

Detta kapitel är en den del inom slutrapporten for RSI som beskriver arbetet inom WP2 - 

insamling av exempeldata, klassificering av vägar, databaser, och beräkningsmodeller. 

Sammanfattning 

Arbetet med WP2 har huvudsakligen varit inriktat på de tekniska grundmodulerna i RSI-

applikationen RSI. Inom WP2 behandlas; Klimatmodell, Tolkar, API för hämtning av 

bildata, Geosegmentering. Arbetsprocessen har ändrat karaktär under projektets gång; 

initialt pågick en etableringsprocess med skapande av nödvändig infrastruktur (API, 

databaser, tolkmoduler, vägdatabas, geosegmentering och modeller) sedan övergick 

projektet i en operativ fas från den 3 december 2014, då låg fokus istället på iterativa 

förbättringar baserade på observationer, nya datakällor och samråd med användare. Till sist 

har projektet övergått i en analytisk fas då insamlade resultat har analyserats. 

RSI har baserats på HERE Maps kartunderlag, detta kartunderlag har genomgått en 

bearbetning som kallas för Geosegmentering. Geosegmentering innebär att man beskriver 

varje vägsegment med hjälp av GIS parametrar. Syftet med denna geosegmentering är att 

öka träffsäkerheten i klimatmodellens beräkningar och att möjliggöra en ökad geografisk 

noggrannhet vad det gäller variation i väglagsberäkningar. I RSI har två skuggmodeller 

använts; en baserad på lantmäteriets LiDAR databas och en baserad på Google Street View. 

Dessa modeller har skapats och implementerats i Göteborg-Kungsbacka driftområde. Även 

andra typer attribut har skapats och implementerats; bland annat höjd, urban densitet, 

kurvatur och marktäckning. Arbetet med Geosegmenteringen har visat att Google Street 

View kan vara den metod för att skapa en skuggmodell som har störst potential vid 

storskalig implementation.  

Fordonsdata hämtas från Volvos molntjänst via deras nya API och matas in i VCC Tolken 

som bearbetar data för inmatning i Klimatmodellen eller skickar data vidare till RSI tolken. 

Under vintern har bilflottans storlek varierat och stundtals har data flödet från bilar varit 

litet. Detta har till viss del kompenserats med riktade körkampanjer och installationen av en 

ny typ av optisk väglagssensor.  Under säsongen har fordonsdata analyserats; temperatur, 

nederbörd och friktionsrelaterade parametrar har undersökts. Analysen visar tydligt att 

temperatur och nederbörd ger stor effekt för väglagsbestämningen, detta gäller framförallt 

när avstånden mellan VViS-stationerna är stort. Analysen av RFE har visat att det finns en 

korrelation mellan RFE och väglag över längre sträckor. RFE algoritmen uppvisar också 

vissa brister, dessa kan antagligen överkommas med större mängder data och ett statistiskt 

angreppsätt i tolkningen av RFE. Samma gäller om man istället för RFE använder rena ABS 

eller EPS ingrepp. 

Under vintern har även åtgärdsdata från Svevia införlivats in i modellen. Framförallt 

klimatmodellen använder salt och plogdata som indata för beräkning av frystemperatur och 

i förlängningen väglaget.  

Klimatmodellen har genomgått förändringar under säsongen med fokus på övergången 

mellan våt och torr vägbana. Upptorkningstakt och gränsdragning mellan stadierna vått, 

fuktig och torr är mycket viktig, speciellt i uppklarningssituationer.  



 

En analys har gjorts av RSI applikations resultat för att undersöka vilka andra effekter man 

kan påvisa. Kopplingen mellan vägavsnitt och väglag över tid gör det möjligt att 

karaktärisera vägar och områden, denna information i sig är nyttig för Trafikverket och 

entreprenörer vid upphandlingssituationer och ger inte bara nya möjligheter för effektivare 

ruttplanering utan också för omformning av driftområden till mer homogena områden. 

3.4.1 Inledning 

Denna delrapport beskriver innehållet och arbetet inom WP2.  Dokumentet beskriver 

insamlandet av exempeldata från fordon och molntjänster, analys av data avseende struktur 

och kvalitet samt integrering av denna data i Klimators klimatmodell. 

Vidare beskriver dokumentet klassificeringen av den vägdatabas som valts för projektet och 

hur denna legat till grund för en geosegmentering, som i sin tur påverkar Klimatmodellens 

beräkningar.  

Dokumentet beskriver också vad för databaser som har skapats för hantering av 

vägsegment, fordonsdata, väderinformation mm. Samt vad för mjukvaror som skapats för 

att hantera ny typ av information, och integrera den informationen med klimatmodellen för 

att slutligen producera ett resultat som visas i GUI. 

Slutligen tar den upp vilket arbete som har utförts under projekttiden, vilka slutsatser som 

kan dras av detta arbete samt i vilken riktning arbetet bör ha i nästa fas. 

3.4.2 Fordonsdata inom RSI  

Syftet med WP2.1 är insamling av exempeldata från Volvos molnlösning till Klimators 

databaser och beräkningsmodeller. Detta avsnitt behandlar således enbart det data som 

samlas in från bilar för att sedan integreras i tolkmodeller och klimatmodeller inom ramen 

för RSI. Intern data som aldrig skickas från fordonen tas inte upp i detta dokument då det 

inte ligger inom ramen för denna WP.  

Stycke 0; ”3.4.2 Fordonsdata inom RSI” är uppdelat i två delar där den första beskriver den 

data som finns inom RSI och den andra beskriver hur data flödar inom projektet RSI. 

Datatyper 

Inom projektet RSI görs åtskillnad på två olika typer av data. Den ena typen benämns 

”CarData” och är detaljerad och omfattande information från individuella fordon. Detta data 

samlas enbart in från projektdeltagarnas egna fordon och är avsedd för internt bruk under 

utvecklingsfasen. Den andra typen av data benämns ”Aggregate data” och är anonymiserad 

och aggregerad data som separeras genom sin anknytning till vägsegment och tidpunkt. 

Denna senare typ av data innehåller således ingen information om individuella fordon eller 

kör situationer. Det är den senare typen av data som kommer användas när RSI är i operativ 

drift. De två datatyperna förtydligas ytterligare i Tabell 3. 

 

 



 

Tabell 3: Datatyper inom RSI och deras användning 

Datatyp Användningsområde Vilka 

fordon 

ingår? 

Exempel på mätvärden 

Bildata 

 

alt.  

 

”CarData” 

Denna data används 

i utvecklingssyften 

och som enbart 

samlas in från 

projektdeltagarnas 

fordon 

Projekt-

deltagarnas 

egna 

fordon 

Data från varje individuellt 

fordon: 

 Fordons-ID 

 Exakt position 

 Exakt tidpunkt 

 Hastighet 

 RFE-värde 

 Lufttemperatur 

 Ingrepp från ABS/EPS 
Aggregerad 

data 

 

alt.  

 

”Aggregate 

Date” 

Denna data är 

aggregerad data från 

en stor mängd fordon 

som anonymiserats 

och knutits till 

vägsegment för 

integrering i 

tolkmodeller och 

klimatmodeller. 

Samtliga 

fordon och 

flottor 

kopplade till 

RSI 

Data för varje vägsegment: 

 Vägsegmentsnummer 

 Antal bilar per 
segment 

 Fördelning av 
lufttemperatur hos 
fordon på segmentet 

 Fördelning av 
friktionsvärde hos 
fordon på segmentet 

 Antal fordon med 
ingrepp från ABS/EPS 

 

Dataflöde inom RSI, från bil till presentationsmiljö 

De två ovan nämnda datatyperna CarData och AggregateData flödar från fordon till analys 

respektive RSI presentation på det sätt som visas i Figur 27. De gröna pilarna och den gröna 

boxen motsvarar data som kommer finnas inom RSI från projektstart och senare under 

drift. Denna data är den enda bildata som utnyttjas för storskalig datainsamling. De röda 

pilarna visar data som kommer från projektdeltagarnas egna projektbilar och där samlas en 

större mängd data som senare används för dataanalyser för optimal integrering av bildata i 

klimatmodellen. Dessa dataanalyser har gjorts löpande i takt med att mängden tillgänglig 

bildata ökat. En första analys av insamlad exempeldata gjordes under andra halvåret 2014 

och några resultat därifrån presenteras i stycke 0. Ytterligare analyser av data i större skala 

gjordes under första delen av 2015 och finns presenterade i stycke 0. 



 

 

Figur 27: Dataflöde inom RSI. 

 

Insamling av exempeldata 

För insamling av data från Volvos moln till Klimators moln används en programkedja på 

Klimators servrar som laddar ner data från Volvos servrar. Vid hämtningstillfället 

specificeras vilken av datatyperna CarData eller AggregateData som efterfrågas, samt vilken 

tidsperiod data efterfrågas för. Denna data skickas då från Volvos till Klimators server, tas 

emot, struktureras och sparas. 

Programkedja för hämtning av data 

Figur 28 visar en översikt över hela programvarukedjan för RSI. Av relevans för WP2.1 är 

delarna [A], [B], [C] och [D] i figuren. Via ett Linux-script[A] på Klimators servrar hämtas 

data från Volvos databaser. Denna data sparas sedan ner i en databas[B] på Klimators 

server. Data från databasen [B] hämtas till ett Windowsprogram [C], bearbetas och sparas 

på nytt i en annan databas [D]. 

Som ett nödvändigt steg i hämtning av exempeldata har delarna [A], [B], [C] och [D] skapats 

under WP2.1.  

”CarData” 



 

Figur 28: Mjukvarukedja för RSI 

  



 

Exempel på data 

Tabell 4 visar ut utdrag på hur en delmängd av data ser ut efter det hämtats och sparats i 

Klimators databaser. Den högra delen av tabellen visar detaljerad data från projektbilarna 

där bl.a. fordons-id, exakt tid och position framgår. Den högra delen av tabellen visar data 

från de bilar som ingår i RSI-flottan och där finns bara information som är knutet till 

vägsegment, betecknat LinkId. 

Tabell 4: Exempel på data från Volvobilar 

CarData         AggregateData       

IdRT_SensMeas_In  4593196 4593197 4593198   LinkId  29252726 29253107 29253247 

 SampleTime  1399466352 1399466360 1399466375    LinkDirection  - - - 

 SensorId  2070 2070 2070    StreetName  Heimdallgatan Hammargatan Kristian II:s väg 

 Longitude  11.853 11.853 11.854    CarCount  1 1 1 

 Latitude  57.729 57.729 57.729    MeasureCount  7 14 10 

 TemperatureCelcius  13.25 13.25 12.75    FrictionCount  0 0 0 

 VehicleSpeed  1.014 0.479 11.109    FrictionAverage  0 0 0 

 WiperSpeed  0 0 1    TemperatureAvg 7,5 13,96428571 13,45 

 FogLights  False False False    WiperspeedAvg 0 0 0 

 Hazard  False False False           

 Heading  263.279 251.419 175.919           

 

Analys av exempeldata 

Insamlande av exempeldata under projektet RSI har tjänat i huvudsak två olika syften. Det 

första syftet var att analysera kommunikationsstrukturen, identifiera problem och få 

kontroll på dataflöden inför efterföljande steg i projektet. Det andra syftet med att samla in 

exempeldata var att förstå kvaliteten hos de mätdata som fordonen leverera och verifiera 

befintliga samt generera nya idéer för hur mätdata kan användas för att skapa mervärde i 

Klimators klimatmodell. Dessa två syften behandlas i efterföljande avsnitt. 

Datastruktur 

Arbetet att samla in exempeldata har varit iterativt och de parametrar som skickas samt den 

struktur och interface som data skickas med har vuxit fram genom dialog mellan Klimator 

och Volvo. Klimator har naturligt efterfrågat en stor mängd väg- och väderrelaterad data och 

Volvo har försökt svara mot dessa önskemål och vägt dem mot teknisk genomförbarhet och 

datahanteringsstrategi.  

Under arbetets gång har en kompromiss nåtts och nuvarande struktur och mängd 

mätvärden är på en nivå som både Volvo och Klimator varit komfortabla med. 



I takt med att fordonsflottan växer kommer detta arbete fortgå i Fas B av RSI för det kan 

inte uteslutas att nya problem och frågeställningar uppkommer som inte existerar i 

dagsläget med den begränsade fordonsflotta och datamängd som finns. 

Analys av mätvärden 

För att bilda sig en uppfattning om kvalitén på mätvärden från bilarna och hur denna skall 

användas för att vara maximalt användbar i klimatmodellen har ett antal analyser 

genomförts. Denna analys har inletts med studier av bilens mätvärden för lufttemperatur. 

Data är som ovan förklarats från projektdeltagarnas bilar. 

Data från två projektbilar under perioden 2014-02-06 till 2014-05-09 har studerats för att 

analysera lufttemperaturmätningar från bilarna. Analysen har genomförts på så sätt att 

varje gång en bil passerat inom 150m från en VViS-station så har temperaturen som 

registrerats i bilen jämförts med den temperatur som uppmätts på VViS-stationen. Detta har 

resulterat i 276 unika passager förbi 49st olika VViS-stationer. Temperaturen från bilen och 

VViS-station vid samtliga 276 tillfällen visas i Figur 29. Som kan ses i figur 1 råder det ett 

nästan exakt 1:1-förhållande på mätningarna så när som på en grads förskjutning. Det visar 

sig att Volvo-bilarna i genomsnitt visar 1 grad varmare lufttemperatur än VViS-stationen. 

Notera att vid samtliga passager kör bilen minst 50km/h och bilen har kört i mer än 1 minut. 

Detta kontrolleras för att sortera bort mätdata från stillastående eller nystartade bilar. 

 

Figur 29: Uppmätt lufttemperatur från Volvo-bilar och VViS-stationer när bilarna passerat en station. 

 

För att undersöka orsaken till förskjutning på 1 grad studerades ovanstående data med 

värden från de två bilarna åtskilda. Figur 30 visar att 1:1-förhållandet råder för båda bilar 

men förskjutningen som i snitt visar på 1 grad är 0.73 för den ena bilen och 1.1 för den 

andra. Det betyder sannolikt att det finns ett individberoende i mätdata från bilarna. Det 

kan också vara orsakat av att bilarna kört i olika områden där förutsättningarna varit 

annorlunda och jämförelsen mot VViS således inte blivit precis lika. 



 

 

Figur 30: Uppmätt lufttemperatur från Volvo-bilar och VViS-stationer när bilarna passerat en station. I 

den övre bilden visas linjär approximation av mätvärden från bil med ID 2070 och i den undre visas 

samma för bil med ID 2071. 

 

Ytterligare analys av lufttemperaturen har genomförts genom att studera mätvärden från en 

specifik körsträcka och jämföra dessa med VViS-stationer som passerats. Skillnaden här är 

att alla passager sker i kronologisk ordning. Figur 31 visar en körning med projektbil 2070 

från Göteborg till Ängelholm i Maj 2014. Den vänstra vyn visar temperaturfördelning längs 

med vägen och den högra bilden visar temperaturutveckling i tiden. När bilen passerat en 

VViS-station har denna skrivits ut på rätt plats och rätt tidpunkt. I den högra bilden syns 

även VViS-temperaturen en ca halvtimma före och efter passagetillfället.  

Denna analys visar att det finns variationer i lufttemperatur som inte beskrivs av VViS-

stationerna. Den kraftiga temperaturderivatan i början av körningen som syns i den högra 

bilden visar också vikten av att låta bilens temperatursensor anpassa sig till omgivande luft 

innan mätningen används för vidare syften. 



 

 

Figur 31:Uppmätt lufttemperatur vid en körning med projektbil 2070 från Göteborg till Ängelholm. Den 

kraftiga temperaturderivatan i början av körningen beror på att bilen stått parkerad en längre tid innan 

körningen påbörjades. 

 

Liknande analser som ovan har även genomförts för att korrelera nederbörd till 

mätstorheter i bilarna, t.ex vindrutetorkare. Då sambandet mellan nederbörd och 

vindrutetorkarhastighet är betydligt mera komplext är detta ett arbete som under arbetet 

med exempeldatat bara påbörjades. Figur 32 visar en bild där hastighet på vindrutetorkare 

visas tillsammans med nederbördsmätning från VViS-stationer som passeras. I senare skede 

under arbetet med WP2 fortsatte denna analys och finns prsenterad längre ner. 



 

 

Figur 32: Hastighet på vindrutetorkare 1-8 samt nederbörd från VViS vid en körning från Göteborg till 

Ängelholm med fordon 2070. 

 

Analys av bildata i större skala för implementering med klimatmodeller 

Under första delen av 2015 när bildata samlats in i större skala gjordes analyser av bildata i 

syfte att förstå hur denna kan sammanfogas och implementeras med klimatmodeller. 

Några resultat från dessa analyser visas i bilderna nedan. Med liknande resonemang som 

ovan i stycket om exempeldata framgår det att temperaturdata och även vindrutetorkar-data 

från bilarna kan användas som pålitliga indikationer på meteorologiska parametrar. Figur 

33 nedan visar att korrelationen mellan bilens uppmätta lufttemperatur och det som mäts 

upp av VViS-stationen är hög. Figur 34 visar att användning av bilens vindrutetorkare 

stämmer väl överens med nederbördsindikationer från VViS. 



 

Figur 33: Korrelation mellan uppmätt lufttemperatur från bilar samt VViS-stationer i ögonblicket då 

bilen passerar aktuell station. 

 

För korrelation mellan användning av bilens vindrutetorkare och nederbörd gjordes 

nedanstående analys. 

 

Figur 34: Signal om vindrutetorkare från bilar samt nederbörd från VViS-stationer i ögonblicket då 

bilen passerar aktuell station, samt även nederbörd de timmar innan bilen passerade stationen. 

 

Figuren ovan visar översiktligt att VViS och bilens vindrutetorkare indikerar nederbörd vid 

samma tillfällen. Mer detaljer kring detta resonemang fås i tabellerna nedan. 



 

Tabell 5: Tillfällen med vindrutetorkare och nederbörd från VViS då lufttemperaturen är minst 10 

grader och under 20 grader Celsius 

10oC <= Lufttemperatur < 20oC Vindrutetorkare 

(61 passager) PÅ AV 

Nederbörd vid passage 12 1 

EJ nederbörd vid passage 0 48 

Nederbörd inom 3 timmar 12 6 

EJ nederbörd inom 3 timmar 0 43 

 

Resultat från Tabell 5 visar att: 

• Antal passager med torkarna på är 12(12+0) samt antal passager med torkarna av är 

49(1+48). 

• Av de 12 tillfällen en bil passerar en VViS-station med vindrutetorkarna PÅ var det 

- i 12 fall(100 %) nederbörd vid ögonblicket.  

- i 12 fall(100 %) nederbörd under den senaste 3-timmarsperioden 

• Av de 49 tillfällen en bil passerar en VViS-station med vindrutetorkarna AV var det 

- i 1 fall(2 %) nederbörd vid ögonblicket 

Tabell 6: Tillfällen med vindrutetorkare och nederbörd från VViS då lufttemperaturen är minst 5 grader 

och under 10 grader Celsius 

5oC <= Lufttemperatur < 10oC Vindrutetorkare 

(180 passager) PÅ AV 

Nederbörd vid passage 19 1 

EJ nederbörd vid passage 21 139 

Nederbörd inom 3 timmar 33 19 

EJ nederbörd inom 3 timmar 7 121 

 

 



Resultat från Tabell 6 visar att: 

• Antal passager med torkarna på är 40(19+21) samt antal passager med torkarna av är 

140(1+139). 

• Av de 40 tillfällen en bil passerar en VViS-station med vindrutetorkarna PÅ var det 

- i 19 fall (48 %) nederbörd vid ögonblicket.  

- i 33 fall (83 %) nederbörd under den senaste 3-timmarsperioden 

• Av de 140 tillfällen en bil passerar en VViS-station med vindrutetorkarna AV var det 

- i 1 fall (1 %) nederbörd vid ögonblicket 

  



 

 

Tabell 7: Tillfällen med vindrutetorkare och nederbörd från VViS då lufttemperaturen är under 5 grader 

Celsius 

Lufttemperatur < 5oC Vindrutetorkare 

(150 passager) PÅ AV 

Nederbörd vid passage 13  15 

EJ nederbörd vid passage 3 119 

Nederbörd inom 3 timmar 14 22 

EJ nederbörd inom 3 timmar 2 112 

 

Resultat från Tabell 7 visar att: 

• Antal passager med torkarna på är 16(13+3) samt antal passager med torkarna av är 

134(14+119). 

• Av de 16 tillfällen en bil passerar en VViS-station med vindrutetorkarna PÅ var det 

- i 13 fall(81 %) nederbörd vid ögonblicket.  

- i 14 fall(88 %) nederbörd under den senaste 3-timmarsperioden 

• Av de 134 tillfällen en bil passerar en VViS-station med vindrutetorkarna AV var det 

- i 15 fall(11 %) nederbörd vid ögonblicket 

Den sammanvägda slutsatsen av tabellerna ovan är att det är att en bil med 

vindrutetorkarna PÅ är en drygt 80 procentig indikation på nederbörd de senaste 3 

timmarna på platsen.  

Det förefaller också vara så att med ca 90 % sannolikhet kommer en bil att ha 

vindrutetorkarna på om det förekommer nederbörd just nu. 

En intressant observation är att vid lufttemperaturer mellan 5 och 10 grader Celsius så är 

vindrutetorkare en dålig (48 % indikation) på nederbörd just nu, dock verkar det fortfarande 

vara en god indikation på nederbörd de senaste 3 timmarna. Detta kan förklaras av att fukt 

ligger kvar på vägen en längre stund och det är ofta stänk från andra bilar som är 

anledningen till vindrutetorkarnas användning. 

Vid varmare väder verkar användningen av vindrutetorkare vara väldigt väl kopplat till 

nederbörd just nu, vilket är att förvänta eftersom upptorkning borde ske relativt snabbt. 

 



RFE analys 

RFE algoritmens output har analyserats under perioden december till mars. Under denna 

period har Volvo förändrat RFE-Algoritmen och RSI tolken har under säsongen anpassats 

för att ta hänsyn till den nya kvalitetsmärkningen av RFE värdena.   

Målet med analysen har inte varit att direkt utvärdera RFE värdets kvantitativa meriter mot 

t.ex. en friktionsvagn utan analysen fokuserar på rapporteringsfrekvens och RFE värde i 

jämförelse med olika typer av väglag.  Denna analys har utförts via riktade körningar vid en 

rad olika väglag.  

Analyserna är gjorda på Klimators testbilars RFE data, vilken inte är plockad ur samma 

databas som data som går till RSI applikationen. Den är således mer detaljerad än de data 

som levereras till applikationen. Men förståelsen för grunddata är viktigt för 

implementationen av behandlad data i Tolken. 

RFE analys 2014-12-06 

I början av vintersäsongen levererades RFE värden enbart vid tillfällen då antingen ABS 

systemet eller antisladdsystemet ingrep.  

Lördagen den 6 december klarnade vädret plötsligt i södra Göteborg, och en testrunda 

genomfördes. Sträckan började i Billdal söder om Göteborg och gick via Spårhagavägen mot 

Lindome, och över på E6an norrgående mot Göteborg. Vid Åbromotet gick färden väster ut 

mot Järnbrottsmotet och via Daghammarskiöldsleden mot Wravinskys plats och 

Geovetarcentrum. Väglaget skilde sig markant, med mycket halt väglag på Spårhagavägen 

orsakad av påfrysning av blöt/fuktig vägbana och mer eller mindre torrt väglag på E6 och 

Söderleden (se Figur 35). 

 

Figur 35: Visuell väglagsklassificering. 

 

 

Totalt genererade resan på ca 28 km 50 st RFE värden med ett medelfriktionsvärde på 0,30 

(se Figur 36).  



 

 

Figur 36: Statistik på RFE värden från körningen 2014-12-06, 17:00 

 

Av de 50 RFE värden som registrerades, registrerades 43 av dessa på den 5900 meter långa 

sträckan av Spårhagavägen som kördes (se Figur 37 och Figur 38), medan inga värden 

registrerades på de 14235 meter av E6an norrgående och Söderleden. Om man beaktar 

lufttemperatur värdena som bilen registrerat under resan, Figur 39, kan man se att 

Spårhagavägen även här skiljer sig från E6an och Söderleden, med lägre temperatur. 

 

Figur 37: Statistik för RFE på Spårhagavägen 2014-12-06 17:00 

 



 

Figur 38:Markeringar för RFE värden på Spårhagavägen. 

 

 

 

 

Figur 39: Bilens lufttemperatur från samma sträcka, Billdal-

Spårhagavägen-E6an-Söderleden 

 

 



 

 

Figur 40: In-zoomat på Spårhagavägen, RFE värden markerade med 

punkter. 

 

 

 

Figur 41: Spårhagavägen i RSI applikationen för samma tidpunkt. RSI 

applikationen visar RFE på segmentnivå. 

 

 

RFE 

friktionsestimering 

presenterat i RSI 

Applikationen 

 

Vid denna tidpunkt beräknades RFE värden fram när bilens ABS eller antisladdsystem 

ingrep. Det medför att vägar med mycket start och stopp och kurvor kommer ge fler 

signaler, än raka vägar med jämn trafikrytm. Denna analys jämför två olika vägtyper mot 

varandra, och den skillnaden spelar antagligen en roll i antalet signaler. Dock visar tidigare 

studier att skillnaden minskar markant vid bra väglag. Vid detta mättillfälle var 

Spårhagavägen mycket hal, och det visar frekvensen av RFE värden tydligt. 

RFE analys 2015-02-16 

Under vintern har Volvo utvecklat RFE algoritmen vidare, och därför skiljer sig RFE 

värdena från december och februari åt. Detta visar sig tydligt när man tittar närmare på 



värden från den riktade körningen den 16 februari. Vid detta tillfälle kördes både 

”vinterväg”, snöbelagd grusväg och torr/fuktig landsväg. Vid den här tiden registrerar bilen 

kontinuerligt RFE, men med en ”kvalitetsstämpel” som skall beskriva hur pålitligt värdet är. 

I denna analys har ingen hänsyn tagits till denna kvalitetsklassificering.  

Jämförelsen visar 6 vägsträckor som är klassificerade visuellt vid tillfället (se Figur 42). RFE 

värdena från samma sträcka visar på stora skillnader i väglag, se Figur 43. 

  



 

 

 

Figur 42: Sträckor indelade efter vägklass och väglag. Väglaget 

klassificerades visuellt vid tillfället. 

 

 

Väg 1: E20 – Statlig – Belagd – Vägklass 

1 

Väg 2: 205 – Statlig – Belagd – Vägklass 

3 

Väg 3: 533 – Statlig – Belagd – Vägklass 

5 

Väg 4: XXXX –Enskild – Grus – Vägklass 

9 

Väg 5: 503 – Statlig – Belagd – Vägklass 

5 

Väg 6: 205 – Statlig – Belagd – Vägklass 

3 

 

Figur 43: RFE värden för körningen den 16 februari 2015 

 

 

 

 



Väg 1 är en statlig väg med funktionell vägklass 1 (Figur 44), vilket innebär att den 

vinterväghålls, och var vid tillfället torr/fuktig. Detta återspeglas här i höga RFE värden med 

ett medel på 0,65. Detta är den överlägset längsta sträckan i denna jämförelse. Man kan 

tydligt se att det finns ett par tillfällen med lägre RFE värden Figur 45, dessa stämmer inte 

överens med det visuella intrycket av vägen. Vid denna analys är det oklart vad det beror på.  

 

Figur 44: RFE värden för vägsträcka 1: E20, Torrt till fuktigt väglag. 

 

 

 

 

Figur 45: Statistik för RFE värdena på Väg 1. 

Väg 2 är en statlig väg med funktionell vägklass 3,(Figur 46) vilket innebär att den 

vinterväghålls. Vid tillfället var den torr/fuktig med god friktion. Detta återspeglas tydligt i 

RFE värdena, med ett medelvärde på 0,847 (Figur 47), med en tydlig topp över 0,8.  



 

 

Figur 46: RFE värden för Väg 2: Väglag torrt/fuktigt 

 

 

 

 

Figur 47: Statistik för RFE värdena på Väg 2. 

  



Väg 3 är en statlig väg med funktionell vägklass 5 (Figur 48), vilket innebär att den inte 

vinterväghålls mer än plogning vid snöfall. Detta innebar att stora partier var täckt av 

gammal iskaka, med fläckvis torra asfaltspartier. Medelvärdet var på denna sträcka 0,355 

(Figur 49).  

 

Figur 48: RFE värden för Väg3: Väglag: Vinterväg med iskaka. 

 

 

 

 

Figur 49: Statistik för RFE värdena på Väg 3. 

 

Väg 4 är en enskild väg utan beläggning, och klassas som en vinterväg med snö Figur 50. 

Låg trafik och bara plogning gör att det är snö och packad snö och inte is på vägen. RFE 

värdena (Figur 51) är mer eller mindre normalfördelade med medelvärde på 0,29. På denna 

väg korrelerar RFE värdena väl med förhållandena på vägen. 



 

 

Figur 50: RFE värden på Väg 4: Väglag: Vinterväg snö/packad snö 

 

 

 

 

Figur 51: Statistik för RFE värdena på Väg 4. 

  



Väg 5 är en statlig väg med en funktionell vägklass på 5 (Figur 52). Detta innebär att den i 

detta område klassas som en vinterväg och enbart plogas. Detta hade lämnat en stor mängd 

gammal is på vägbanan med fläckvisa partier med torr asfalt.  Det dåliga väglaget 

återspeglas tydligt i RFE värdena med ett medelvärde på 0,35 (Figur 53). Fördelningen är 

närmast normalfördelad runt 0,3 men det finns även värden över 0,5 och uppåt, vilket 

återspeglar den fläckvisa asfalten på vägen.  

 

Figur 52: RFE värden Väg 5: Väglag Vinterväg Iskaka 

 

 

 

 

Figur 53: Statistik för RFE värdena på Väg 5. 

  



 

I RSI applikationen kan man se (Figur 54) hur RFE data presenteras på ”Väg 5” för detta 

tillfälle. Väg 4 finns inte med, då den är en enskild grusväg.  

 

Figur 54: Visar "Väg 5" och de friktionsvärden som hämtats från RFE. Det är 

nu statistiska värden per segment. 
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Väg 6 var vid tillfället klassad som Torr/fuktig. RFE mätningen visar en relativt bred (Figur 

55) fördelning mellan 0,4 och 0,8 med en liten andel under 0,4 (Figur 56). Medelvärdet för 

RFE blir här 0,536 vilket direktöversatt till friktionsvärden är klart över gränsvärdet på 0,4. 

Det stämmer väl överens med väglagets karaktär på sträckan, även om slutet på sträckan 

visar lägre RFE värden. 

 

Figur 55: RFE värden för väg 6: Väglag Torrt/Fuktigt 

 

 

 

 

Figur 56: Statistik för RFE värdena på Väg 6. 

  



 

RFE slutsatser 

Analysen visar att det finns en korrelation mellan låga RFE medelvärden (<0,4) och ”halt” 

väglag över längre sträckor. Detta gäller både före och efter RFE algoritmens uppdatering. 

Sträckorna med bra väglag, torrt/fuktigt visar konsekvent höga RFE medelvärden (>0,6). 

Det verkar dock som om det finns en viss överkänslighet i RFE algoritmen vid det senare 

tillfället och denna överkänslighet måste RSI hantera. Det visar sig också att sträckor med 

mer acceleration (inbromsning, kurvor etc.) genererar fler låga värden. En slutsats av denna 

analys är att enskilda RFE värden bör beaktas med försiktighet inom systemet, medan större 

mängder data kan kompensera för de eventuella bristerna. 

 

Figur 57: Riktad körning i Hallsbergs DO den 16 februari 2015. RFE värdena visar tydligt var det 

fortfarande finns is på vägen och var det är torrt. 

 

  



3.4.3 Klassificering av vägar 

Inom begreppet klassificering av vägar ryms ett stort GIS-arbete; den vägdatabas som valts 

inom RSI har anpassats för projektets behov och en stor mängd information har hämtats 

från andra källor. I detta arbete ligger ren klassificering av enskilda segments beskaffenhet 

med avseende på väghållare, vägtyp, slitlager, samt en geosegmentering som beskriver 

segmentens omgivning och klimatologiska egenskaper. 

Bakgrundsmaterial, vägdatabas med information 

Inom RSI har HERE-maps valts som grund för vägsegmenten. Detta för att Volvo redan 

använder HERE i sina bilar, och kopplingen mellan Volvo och Klimators modell blir då 

enklare.  

För att presentationen i RSI-applikationen skall kunna behandla data, och visa relevant 

information för givna driftområden har data från andra källor än HERE kopplats till 

segmenten. Informationen rör: 

• Driftområdesnamn och Driftområdes nr – kopplat från driftområdespolygoner. (Källa 

Trafikverket) 

• Väghållare; kommun, privat, Trafikverket etc. för utsortering av intressanta vägar – källa 

NVDB 

• Ruttinformation: saltrutter, plogrutter för Svevias rutter i DO. Göteborg-Kungsbacka. 

Källa Svevia 

HERE-segmenten korresponderar inte till 100 % med NVDBs segment i form eller i 

utsträckning vilket gör överföringen av data från NVDB till HERE mer problematisk än vad 

som först antogs. Därför har också en översättning mellan HERE-segmenten och NVDBs 

segments tagits fram. 

Geosegmentering 

Klimatmodellen använder information om vägsegmentens omgivning vid beräkning av 

väglag och yttemperatur.  Grunden i geosegmenteringen är GIS-processering av geografiska 

data. Främst används Lantmäteriverkets nya höjddatabas och LiDAR datasett, med 

höjddata och laserdata, men även annan information som t.ex. marktäckningsinformation 

används.  

Den största vikten av detta arbete har lagts på skuggmodellen då forskning vid Göteborg 

Universitet visat vikten av skuggmönster för beräkningen av temperatur och väglag. 

Geosegmenteringens detaljnivå har anpassats efter projektområdets utsträckning. Då Svevia 

i Göteborg och Kungsbacka driftområde har varit huvudanvändaren av RSI, så har även 

huvudfokus i GIS arbetet legat på detta driftområde. I dagsläget är geosegmenteringens 

detaljrikedom uppdelad på följande vis: 
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Figur 58: Göteborg och Kungsbacka driftområde i svart, men 

omgivande driftområden i blått. 

Skuggmodell 

En skuggmodell har skapats för Göteborg-Kungsbacka driftområde. Detta område kommer 

stegvis utökas under säsongens gång. Skuggmodellen beskriver varje enskilt segments 

skuggmönster och instrålning under årets alla årstider. Grundmaterialet i skuggmodellen är 

Lantmäteriet LiDAR databas (Lantmäteriet, 2014). I modelleringen används laserdata som 

inte genomgått processering och innehåller därför växtlighet och bebyggelse med en 

upplösning på 2x2m. 

 

Figur 59: Modellering av skuggmönster söder om Kungsbacka. Rådata från Lantmäteriverkets LiDAR 

mätningar. 

 



Google Street View 

En vidareutveckling av skuggmodellen har tagits fram genom att använda Google Street 

View data. En komposit av Street View bilder skapas för varje 25 meters segment, och 

avancerad bildanalys beräknar horisont. På så sätt skapas en skuggmodell som i 

förlängningen kommer ersätta Lidar data modellen för belagda vägar.  

 

Figur 60: Google Streetview skuggberäkningsmodell. 

 

Resultatet från Street View analyserna genererar en databas som används för att beskriva 

segmenten. Då analysen genomförts på 25-meterssegment, kan varje HERE-segment täcka 

en eller flera skuggsegment.  

För varje 25 meterssegment används centralkoordinaten (koordinaterna för mitten på 

segmentet), och med centrum koordinaterna anropas Googles API och bilder för varje punkt 

hämtas i omgångar. Horisonten för aktuell position beräknas därefter med en upplösning på 

15 grader och resultatet samlas i en databas, med struktur likt Tabell 8. 

Tabell 8: Exempel på horisontvärden i grader för olika segment och riktningar. 

LinkID 0 15 30 45 60 75 90 105 120 

809353971 34.34 39.39 38.44 52.52 45.45 41.41 45.45 38.38 33.33 

809353972 13.14 36.36 39.39 34.34 22.22 25.25 26.26 24.24 21.21 

809353981 11.11 13.13 17.17 18.18 15.15 15.15 18.18 19.19 18.18 



 

 

Urbanmodellering 

En densitetsmodell över urbana områden har tagits fram. Denna modell beskriver hur tät 

den urbana miljön är runt segmenten, och hur dessa påverkas av den urbana värmeön. 

Beräkningen baseras på GIS-data som beskriver marktäckning (Copernicus Land 

Monitoring Services, 2012). 

 

Figur 61: Exempel på en beräkning av urban densitet. 

 

Kurvatur 

En modell över landskapets kurvatur har tagits fram. Kurvaturen beskriver hur landskapet 

runt vägen förändras över avstånd. Denna parameter är viktig för klimatmodellens 

hantering av luftflöden, speciellt i samband med klara nätter och liknande situationer. 



 

Figur 62: Höjddatabas med Hillshade 

 

Figur 63: Höjddatabas med Kurvatur-beräkning 

 

 

3.4.4 Beräkningsmodell 

Beräkningsmodellerna inom RSI ligger under projekttiden på en Ubuntuserver som hostas 

av CityCloud och data från beräkningsmodellerna levereras till en server på AcuGIS som är 

dedikerad grafikserver för RSI-applikationen och användargränssnittet. 

 

Figur 64: Beräkningsserver CityCloud och grafikserver AcuGIS 



 

 

Figur 65: Översikt över mjukvarukedja och dataflöde i RSI 

 

 

 

Arbetet med beräkningsmodeller och dataflöde består i huvudsak av fem delar. Dessa fem 

är: 

1.     Utveckling av mjukvara för hämtning av FCD (floating car data) från Volvos 

molnserver 

2. Utveckling av mjukvara för hämtning av åtgärdsdata (från Svevia) 

3. Utveckling av mjukvara för bearbetning och anpassning av FCD för inmatning i 

Klimators klimatmodell, detta görs i PRETolk(tidigare VCCTolk) i Figur 65. 

4. Anpassning av Klimators klimatmodell för HERE-vägsegment 

5. Utveckling av mjukvara för sammanvägning av FCD och data från klimatmodell, 

detta görs i RSITolk i Figur 65. 

Status för de fyra delarna presenteras i efterföljande avsnitt 

Hämtning av FCD 

Bildata(FCD) hämtas från Volvos Azure-moln och lagrar i en MySQL-databas på Klimators 

server. Data hämtas också från servrar från företaget MetSense som tillhandahåller API för 

hämtning av data från MetRoad-sensorerna. 

 



Hämtning av åtgärdsdata 

Ett a API har skapats av Svevias IT-leverantör B&M systemutveckling. Svevia har godkänt 

leveransen av åtgärdsdata för alla Svevias driftområden inom kartan.  

Åtgärds data används på två håll i RSI; i klimatmodellen där åtgärder används för att 

beräkna väglaget, och i RSI tolken där det förbereds för presentation i RSI applikationen. 

Visualiseringen av åtgärder tas upp i WP5.  

 

Figur 66: Utförda åtgärder av Svevia i Göteborg och Kungsbacka DO den 9 mars 2015. Övre grafen 

visar saltmängd. 

  



 

PRETolk 

PRETolken är på plats och körs på klimators server. Dataflödet fungerar och tolken hämtar 

data från tabellen med FCD och levererar utdata till klimatmodellen. Under vintern har VCC 

bytt sitt API mot vilken PRETolken hämtar bildata, därför har VCCTolken genomgått 

förändringar för att hantera det nya APIet. I nuvarande form levererar VCC Tolken RFE 

värden och det tillhörande kvalitetsvärdet vidare till RSI tolken där det kombineras med 

klimatmodellens output för att bestämma väglaget.  

 

Figur 67: Översikt över en del avfunktionaliteten i VCCTolken 

 

Klimatmodell 

Klimatmodellen är anpassad för HERE-segment och det finns en fungerande testversion 

som levererar data till http://halkprognos.se/bifi/display-halkprognosRSIhere.php som 

uppdateras varje timme. Ett exempel visas i Figur 68. 

Långsiktig statistisk analys av bildata har här en viktig funktion att fylla då den kan visa 

vilka segment som är risk-segment och dessa segment kan då får ”särbehandling” i 

klimatmodellen. Liksom ovan kan detta arbete göras först med storskalig tillgång till bildata 

och en analys av denna data.  

 

http://halkprognos.se/bifi/display-halkprognosRSIhere.php


 

Figur 68: Utdata från Klimators klimatmodell med HERE-segment 

 

Fuktighetsklasser 

Under vintern har flera saker uppmärksammats av bland andra Svevias jourhavare. En 

återkommande kommentar har gällt hur applikationen visar torr och blöt vägbana. Det är 

viktigt att dessa faktorer modelleras korrekt eftersom en sänkt yttemperatur och en därpå 

följande påfrysning innebär en stor halkrisk.  

Modellen visade under början av vintern kategorierna Torr/Fuktig och Våt som två separata 

kategorier. Denna uppdelning upplevdes som för grov och gränsen för Vått väglag för högt 

satt. Därför gjordes ett arbete med att justera gränsnivåerna i modellen.  

Efter återkoppling med jourhavarna ändrades kategorierna i applikationen från 

Torrt/Fuktigt och Våt, till Torr, Fuktig och Våt.  

 

 

 



 

 

Figur 69: Principskiss som visar hur vattendjupet ändras när olika mikro- och makro-strukturer i 

asfalten fylls med vatten i samband med kontinuerlig tillförsel av vatten. 

 

Figur 69 visar en principskiss som bygger på vattendjupsmätningar gjorda av Klimator med 

en sensor från Infralytic. Sensorn är en NIR-sensor som använder NIR-ljus vid 6 våglängder 

föra att mäta absorptionen av vattnet och på så sätt räkna ut vattendjup. Dessa mätningar 

ligger till grund för den nya klassificeringen av vägklasser i RSI.  

Gränserna för Fuktigt och Vått väglag sattes så att Vått väglag skulle upplevas som vått och 

leda till halka vid påfrysning. Fuktigt väglag skulle upplevas som fuktigt, men inte alltid leda 

till halka vid påfrysning då mycket av fuktigheten finns i porerna mellan stenarna i asfalten.  

Processen för att hitta de bästa gränsvärdena har varit av iterativ natur med ändringar och 

observationer till dess att resultatet återspeglat verkligheten.  



 

a b 



 

 

Figur 70: I a och b visas ett exempel på den nya väglagsklassen Fuktig vid en upptorkningssituation 

den 28 februari 2015 från kl. 07:00 till 11:00. I c och d visas samma situation med den gamla 

klassningen med endast Torrt och Vått. 

 

Figur 70 visar ett exempel med väglagsklasserna Torrt, Fuktigt och Vått. I a och b visas hur 

den nya vägklassen Fuktig ger ett mer trovärdigt upptorkningsförlopp som även stämmer 

bättre överens med hur vägbanan upplevs för en bilist. 
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Figur 71: Figuren visar upptorkningssituationen den 28 februari 2015 vid VViS-stationen 1520 vid 

Surte. Tid och datum anges i figurerna. 

 

Figur 71 visar upptorkningsförloppet vid station 1520 vid Surte den 28 februari 2015. I 

bilderna a och b ser vägen tydligt våt/fuktig ut, medan den i bilderna e och f tydligt börjar bli 

torr.  

Upptorkningsförloppet i Figur 70 a och b stämmer betydligt bättre överens med bilderna i 

Figur 71 a-f än upptorkningen i Figur 70 c och d. Genom att modellera tillståndet på vägen 

bättre ges vinterväghållare betydligt bättre möjligheter att bedöma hur väglaget kommer att 

förändras framöver och underlättar planeringen av framtida aktiviteter. 

RSI Tolk 

RSI-tolken ska förfina Klimatmodellens output genom att ta hänsyn till informationen från 

bilarna. RSI-tolken har under vintern succesivt utökats för att hantera olika typer av FCD.  

Under vintern har Åtgärdsdata från Svevia introducerats. I RSI-tolken anpassas åtgärdsdata 

för att visas i applikationen.  även en ny typ av data från optiska väglagssensorer MetRoad 

Mobile har introducerats.  

  



Lufttemperatur 

Lufttemperatur är en viktig parameter i Klimatmodellen. Tidigare analyser (0) där 

Volvobilar jämförts med VViS visar en stark korrelation (r2=0.99) mellan bilens uppmätta 

lufttemperatur och VViS. Volvobilar är således användbara för att göra klimatkarteringar av 

lufttemperaturen. 

VViS-stationer står ofta placerade vid särskilt utsatta platser. Det kan vara skugglägen, broar 

eller i dalgångar där ansamling av kalluft är vanligt. Genom att studera temperaturen från 

bilarna kan vi se hur mycket temperaturen varierar beroende på avstånd från VViS-stationer 

och på så sätt både förbättra modellresultat och även göra uppskattningar på hur stor del av 

vägnätet det går att göra saltbesparingar på i förhållande till VViS. Genom bilarna i RSI-

projektet har man alltså en unik möjlighet att kartlägga hur stor besparing som är möjlig att 

göra genom selektiv saltning.  

 

Figur 72: Data från en körning 2014-04-03 från 07:20-09:20. Interpolerad lufttemperatur från VViS, 

lufttemperatur från en volvobil och höjd över havet. En passerad VViS-station markeras med en röd 

diamant innanför en röd cirkel. Bilden visar att luftemperaturen ofta är kallare nära en VViS-station än i 

den närmaste omgivningen. 

 

I Figur 72 ses en körning från Göteborg till Borås och upp mot Fristad. Det är tydligt att 

VViS-stationerna visar låg lufttemperatur i förhållande till bilen förutom för stationen vid ca 

50 km. För detta tillfälle skulle det kunna räcka att salta i närheten av VViS-stationerna. 

Genom att studera alla biltemperaturer jämfört med VViS-stationernas lufttemperatur kan 

det undersökas om det generellt är kallare vid VViS-stationerna.  



 

 

Figur 73: Biltemperatur jämfört med lufttemperatur från VViS, interpolerat från de 5 närmaste 

stationerna genom ett vägt medelvärde baserat på avstånd. De blå prickarna är mätningar mer än 1.6 

km från VViS-stationerna och de gröna prickarna är mätningar inom 0.6 km från VViS-stationerna. En 

linje har anpassats till respektive svärm av punkter. 

 

Figur 73 visar en jämförelse mellan bilmätningar som gjorts nära respektive långt ifrån 

VViS-stationerna. Mätningar som gjorts nära VViS-stationerna är väl samlade kring de 

anpassade linjerna medan spridningen är större mellan värdena som uppmätts långt ifrån 

VViS-stationerna. Här framgår nyttan med att ha en bilflotta som kartlägger temperaturen 

mellan VViS-stationerna. Om de anpassade linjerna studeras framgår att det inte är kallare 

vid VViS-stationerna generellt sett. Det ska dock noteras att i Figur 73 är alla mätningar 

inkluderade, både dagtid och nattetid. Tidigare erfarenhet visar att de mest utsatta VViS-

stationerna endast är kallare vid särskilda väderförhållanden, t ex klart och vindstilla väder.  

 



 

Figur 74: Samma typ av data som i Figur 73, men endast data från frosttillfällen. 

 

 För att studera temperaturvariationen närmare valdes endast tillfällen då det var frost, det 

vill säga yttemperatur under noll och daggpunkt större än yttemperaturen. Dessa mätningar 

plottades i Figur 74 och det framgår att vid minusgrader är det kallare närmare VViS-

stationerna. T ex framgår det att vid 5 minusgrader är lufttemperaturen ca 1 grad kallare 

nära VViS-stationerna än långt ifrån VViS-stationerna. Detta förhållande är intressant 

eftersom man genom en kartläggning av temperaturvariationen längs vägarna kan göra en 

stor potentiell besparing. Det ska dock tilläggas att det är relativt få mättillfällen som ligger 

till grund för Figur 74 och det behövs fler mätningar för att säkerställa att resultaten är 

tillförlitliga. 

 



 

 

Figur 75: Lufttemperatur från körning och VViS Lufttemperatur den 17 

december 2014. Cirklarna visar avstånd från VViS 10km, 5km och 1km. 

 

 

 

Figur 76: Fördelning över lufttemperatur från körning i figuren ovan. 

 

Den viktigaste fördelen med en fordonsflotta som kartlägger temperaturvariationen längs 

vägarna är dock att de kompletterar VViS-stationernas mätningar genom att beskriva 

förhållandena mellan stationerna. Variationerna illustreras väl i Figur 75, med variationer i 

lufttemperatur mellan 3 till -2,5 grader Celsius inom 2 mils radie. De lägsta temperaturerna 

som uppmättes med bilarna är svåra att fånga med hjälp av data från VViS-stationerna. 

 

 



 

Figur 77: Lufttemperatur från bil jämfört med VViS och modell (1 och 5 timmar framåt) från en körning 

2014-12-17. 

 

Figur 77 visar samma tillfälle som Figur 75 med modellresultat och höjd över havet 

inkluderad. De två tillfällen med lägsta temperaturer som uppmättes (09:35 och 10:10) 

fångas varken av VViS-stationerna eller av modellen. Om det finns pågående eller nyligen 

gjorda körningar kan bilarnas temperatur användas direkt in i modellen för att förbättra 

temperaturåtergivningen längs vägarna. Bilarnas kartläggning av temperaturen kan också 

användas genom att hitta återkommande mönster längs vägarna. Figur 78 visar samma 

tillfälle som i Figur 75 tillsammans med ett mättillfälle från 2014-12-08. Även om rutten är 

något annorlunda syns det tydligt att de lägsta temperaturerna uppmätts på ungefär samma 

platser och att mönstret är återkommande. 



 

 

 

 

 

Figur 78: Mätningar som gjorts 2014-12-17 respektive 2014-12-08. 

 

Figur 79: Lufttemperatur från bil jämfört med VViS och modell (1 och 5 timmar framåt) från en körning 

2014-12-08. 

 

Figur 79 visar samma mättillfälle som i den högra bilden i Figur 78. De två tillfällen med 

lägsta temperaturer som uppmättes (09:50 och 10:17) fångas inte heller denna gång av 

VViS-stationerna eller av modellen. Denna temperaturvariation har inte heller någon direkt 

koppling till höjd över havet, så det är mycket svårt att hitta sådana variationer utan direkta 

mätningar. Genom att ha tillgång till en stor bilflotta kan en databas byggas upp där 

återkommande temperaturmönster vid olika väder sparas. Därigenom kan den sträckvisa 

modellering av temperaturer avsevärt förbättras. 



 

Figur 80: Lufttemperatur från bil jämfört med VViS och modell (8 timmar framåt) samt en 

lufttemperatur korrigerad med en höjdmodell. Data kommer från en körning 2015-02-16. 

 

Ofta fungerar interpolerade värden från VViS-systemet tillfredsställande. I exemplet i Figur 

80 varierar lufttemperaturen vid VViS mycket likt den uppmätta från bilarna. Korrelationen 

mellan lufttemperaturen från bilarna och VViS är 0.92. Genom att tillämpa GIS-beräkningar 

kan korrelationen förbättras. I exemplet visas även en lufttemperatur som är korrigerad 

med en höjdmodell. Där är korrelationen ytterligare något bättre, 0.96. I figuren visas även 

en prognos för lufttemperaturen 8 timmar framåt. Där är korrelationen mellan 

biltemperatur och modell också hög, 0.87.  

Genom att använda VViS-stationerna tillsammans med bildata och GIS kan trovärdig 

nuläges- och prognosinformation tillhandahållas för beredskapshavare och allmänhet.  

 

 

 

 

  



 

Driftområdesstatistik 

En av tankarna med RSI är att det skall vara möjligt att få ut statistik över vägnätet. Denna 

statistik kan gälla allt från beräknat väglag till utförda åtgärder. De potentiella 

användningarna av denna typ av statistik är många. Här har vi valt att fokusera på 

väglagsstatistik och om det är möjligt att se om det finns områden med samma typ av väglag 

under en period. Denna typ av information skulle kunna användas för att optimera 

driftområden efter väglagsförekomst och klimat, för att skapa mer homogena driftområden.  

Nedan i Figur 81 kan man se ytmedeltemperaturen för vägar och driftområden, där 

medeltemperaturerna har beräknats på segment och väg inom ett driftområde. Och den 

visar tydliga skillnader på vägarna inom regionen. Avstånd till havet och avstånd till urbana 

områden är en tydlig faktor ger högre medeltemperatur. Totalt skiljer sig 

medeltemperaturen ca 2,5 grader mellan de varmaste och de kallaste. 

 

Figur 81: Medeltemperatur för vägar i december. Medeltemperaturen är beräknad separat för varje 

väg, eller del av väg, inom varje driftområde. 

 

Då man studerar fördelningen av dåligt väglag (Snö, Halka, Svår Halka och Snödrev) över 

tid i ett område blir det tydligt att vissa områden är hårdare drabbade än andra. I Figur 83 

och Figur 83 visas andelen timmar under december månad som väglaget varit dåligt. 

Variationen liknar den för yttemperatur, med lägst andel timmar nära kusten. I hela 

området är det dåligt väglag mellan 0-35% av tiden i december 2014. 



 

Figur 82: Dåligt väglag, fördelning i procent av tiden med 5 % intervall under December 

2014. 

Andel timmar med 

dåligt väglag under 

december 2014 i 

procent. 

 

Om man analyserar Göteborg-Kungsbacka driftområde i Figur 83 så syns tydligt att det 

finns ett antal vägar i östra delen av området som har en högre andel dåligt väglag. Dessa 

vägars väglag är mer likt väglaget i driftområdena i öster (Viskadalen och Landvetter) än 

Göteborg-Kungsbacka.  

 

Figur 83: Dåligt väglag fördelning i procent av tiden med 10 % intervall 

under december 2014, tillsammans med nuvarande 

driftområdesgränser. 

 

Andel timmar med dåligt 

väglag under december 

2014 i procent. 

 

Denna analys är gjord på data för en månad (december 2014). Med mer långtgående analys 

över längre tid och med mer djup bör det gå att urskilja andra samband, och på så sätt utöka 



 

möjligheterna för: driftområdesoptimering, saltruttsoptimering, upphandlingsunderlag och 

systematiskt lärande.  

3.4.5 Databaser 

Vägdatabas 

En vägdatabas med HERE vägnätverket som grund har arbetats fram. Till webgränssnittet 

har en databas i shape-format utvecklats, och överförts till AcuGIS servern för visualisering. 

HERE-databasens segment korresponderar till segmenten som används i 

modellberäkningar och till VCC bilarnas leveranser. 

Information om vägens omgivning har tagits fram genom geosegmentering som beskrivs i 

kapitel 0. 

 

Figur 84: HERE-segment presenterade i RSI presentationsmiljö. 

 

Statisk data – databas 

I denna databas finns den statiska information som VCC-tolken, klimatmodellen och RSI-

tolken behöver för att kunna köras. Här finns kopplingar mellan HERE-segment och VViS-

stationer, väderprognosrutor (från t ex Met.no eller SMHI) och informationen från 

geosegmenteringen. 

Klimatdatabas 

 

Input till Klimatmodell: 

I klimatdatabasen ligger väderdata från väderstationer (VViS) och väderprognoser från t ex 

Met.no eller SMHI, samt data från gamla körningar med klimatmodellen. 

  



Output från Klimatmodell: 

I denna databas finns även output från klimatmodellen och RSI-tolken. Det går att plocka ut 

i princip alla tänkbara meteorologiska variabler från klimatmodellen. De som är användbara 

för fortsatt processering listas i Tabell 9.  

Tabell 9: Exempel på output från Klimatmodellen. 

Lon Lat SegId DateTime Road 

Cond 

Surf 

Temp 

Snow 

Amount 

SubSurf 

Temp 

Salt 

Amount 

Ploughin

g 

Air 

Tem

p 

Dew 

Poin

t 

Water 

Amou

nt 

Rain 

Precip 

Snow 

Preci

p 

18.37 59.38 13023

2 

2015-02-

04 17:00 

Wet 0.2 0 -0.6 0 False 0.3 -0.4 0.218 0.01 0 

18.50 59.21 13239

6 

2015-02-

04 19:00 

Wet 0.3 0 -0.5 0 False 0.3 -0.6 0.214 0.03 0 

12.00 57.75 1 2015-02-

05 01:00 

Dry -3.5 0 -0.8 0 False -3.7 -4.8 0 0 0 

12.00 57.75 1 2015-02-

05 02:00 

Dry -3.3 0 -0.8 0 False -3.6 -4.7 0 0 0 

17.18 59.19 11232

1 

2015-02-

04 23:00 

Snow -2.4 0.53 -1 0 True -3.1 -3.7 0 0 0.03 

18.09 58.98 12398

8 

2015-02-

04 20:00 

Snow -0.2 1.36 -0.7 0 True 0.1 -0.7 0.118 0 0.65 

12.07 57.57 5 2015-02-

05 06:00 

Slipperine

ss 

-5.5 0 -0.8 0 False -4.6 -5.2 0 0 0 

12.64 56.43 37 2015-02-

05 04:00 

Slipperine

ss 

-4.3 0.01 0 0 False -3.3 -4.6 0 0 0 

 

GUI-databas 

Den server där GUI-applikationen körs innehåller en databas med information om HERE-

segmentens utformning, så att de smidigt kan ritas upp på kartan i applikationen. Här lagras 

alla prognoser, så att de är lätt åtkomliga för användaren. Det gör att man kan se precis vad 

användaren sett vid ett specifikt tillfälle. 

3.4.5 Slutsatser och diskussion 

Arbetet med WP2 under projekttiden för Fas A har varit inriktat på en iterativ 

förbättringsprocess med feedback från användare och analys av inkommande bildata 

tillsammans med observationer. Förbättringsprocessen gäller hela modellen; APIn, tolkar, 

klimatmodell, och geosegmentering. 

Klimatmodellen har utvärderats och förbättringar genomförts. Främst rör förbättringarna 

upptorkningshastighet och gränsvärden mellan torr, fuktig och våt vägbana. De nya 

gränsvärdena ger en trovärdigare bild av den aktuella situationen och vinterväghållarna får 

därmed bättre möjlighet att planera sin verksamhet. 



 

RSI tolken har förbättrats och tar nu in fler typer av fordonsdata; åtgärdsdata och MetRoad 

Mobile data. RSI tolken har även anpassats för Volvos nya RFE algoritm och tar hänsyn till 

den kvalitetsmärkning som Volvo i dagsläget använder. Under analysarbetet av RFE så 

syntes förändringarna i RFE algoritmen tydligt. Analysen visar preliminärt att det finns en 

korrelation mellan RFE och väglag över längre sträckor.  

Klimators bilflotta har utrustats med MetRoad Mobile, en optisk väglagsensor som även 

använts inom WP6 som en av referenserna för utvärdering av RFE. Tillgången till 

kontinuerlig data från MetRoad har möjliggjort implementationen och testerna av 

funktionaliteten att knyta flera olika typer av data till RSI och sammanfoga denna i 

tolkmodellerna. 

Åtgärdsdata är integrerat i RSI via ett nytt API och ger input till klimatmodellen och till RSI 

tolken. Åtgärdsdatat visualiseras i RSI applikationen och ger bra feedback till 

driftsentreprenören om utförda åtgärder och dess relation till rådande väglag.  

VCC tolken har förbättrats för att hantera data från den senaste versionen av RFE 

algoritmen. Bristen på fordonsflotta under delar av vintern har begränsat 

analysmöjligheterna, men riktade körningar med Klimators bilar har gett tillräcklig data för 

analys och hantering. 

• RFE har inte kunnat utvärderas i större skala med många fordon samtidigt. Dock visar 

analyserna på riktade körningar att det finns ett värde av denna typ av information för 

RSI.  

- Vidare har RFE analysen visat att även när RFE levererades enbart vid ABS och 

antisladd ingrepp ger den informationen ett mervärde för RSI. Värdet av den typen 

av data bör öka med antalet bilar, då både täckning i tid och rum ökar.  

• FCD i form av väderrelaterad information, temperatur och nederbörd har analyserats 

och tolken har anpassats för att hantera denna typ av data. Resultatet från analysen visar 

också att lufttemperaturmätningar från bilar kan beskriva variationen i landskapet och 

ger större möjlighet att hitta lokala variationer vädret, till exempel uppklarningar. 

Temperatur och nederbördsdata höjer precisionen i klimatmodellen. 

• Geosegmenteringen har genomförts med stor detaljrikedom på ett driftområde under 

säsongen och med lägre upplösning på resterande del av det område som visats i kartan.  

- För en framtida större implementering krävs en tydligare framtidssäker lösning 

med regelbunden uppdatering mot NVDB.  

• På större skala kan statistik från RSI användas för att planera driftområden för mer 

homogena områden.  

- Statistiken kan även användas för ruttoptimering av saltrutter. 

• Bilarna kan användas för att beräkna hur stor del av vägnätet som övervarnas då endast 

VViS-data används. Vid frosttillfällen antyder resultaten att VViS-stationerna visar i 

genomsnitt ca 1 grad lägre lufttemperatur än omgivningen vid -5 °C. Det behövs dock fler 

mätningar för att säkerställa att resultaten är tillförlitliga. 



 

3.5 Användarapplikation och GUI 

Om detta kapitel 

Detta kapitel utgör en delrapport i slutrapporten för RSI och beskriver arbetet inom WP5 

som berör användarapplikation och GUI. 

Sammanfattning 

RIS-projektet inom WP5 inleddes med att skapa en lista med krav gällande 

användarapplikation för RSI med grafiskt gränssnitt, s.k. GUI. Arbetet har tagit 

utgångspunkt från samtal med användargrupper, VViS-enkät samt projektgruppens egna 

idéer om funktion och design givet möjligheterna med RSI. Arbetssättet har framförallt 

bestått kreativa samtal vid workshops med efterföljande summering och konkretisering av 

resultaten från dessa workshops. Resultatet från arbetet har varit en konkret lista med krav 

på funktionalitet för RSI samt ett antal designexempel, eller mock-ups.  

Framtagen dokumentation såsom kravlista och mock-up har sedan legat till grund för 

utvecklingsarbetet and applikationsprogrammeringen av RSI GUI. Utvecklingsarbetet av 

RSI-applikationen har skett genom ett så kallat ”agilt tillvägagångssätt” där 

funktionalitetsbehov prioriteras i förhållande till varandra varje vecka. På detta sätt erhålls 

går det maximera nyttan och utkomsten av en utvecklingsinsats som pågår under begränsad 

tid. Resultatet av utvecklingsarbetet en användarapplikation för RSI finns tillgänglig på 

roadstatus.info/app.  

Under säsongens har uppdateringar gjorts till användarapplikationen. Dessa baseras på 

feedback från användare och utvecklare. 

En användarmanual för RSI har också tagits fram, denna finns att ladda hem från 

roadstatus.info/app/manual.pdf. 

  



 

Ordförklaringar 

Förkortningen GUI som används i denna rapport står för ”Graphical User Interface” och 

utgör ett grafiskt användargränssnitt mellan ett datorsystem och en användare. 

Med termen ”mockup” avses i denna rapport en grafisk representation och ett ”skal” utan 

funktionalitet framtaget för att symbolisera en presentationsmiljö. 

Ordet ”applikation” används ofta synonymt med användargränssnitt eller ”GUI” i denna 

rapport och andra sammanhang där RSI diskuteras. Den korrekta termen är ”applikation” 

eftersom ”användargränssnitt” inte inbegriper hela den bakomliggande struktur av 

funktionalitet som krävs för att åstadkomma en presentation av informationen från RSI. 

”Back end” är ett begrepp som ofta används för servrar och hemsidan och betyder den 

teknologi, ofta hårdvara och mjukvara, som ligger i bakgrunden på en hemsida. Det är ofta i 

back end som den mest utvecklings- och prestandakrävande teknologin ligger, speciellt för 

mycket komplicerade och sofistikerade system som RSI. 

  



3.5.1 Inledning 

Detta dokument beskriver innehållet och arbetet inom WP5 inom projektet RSI och speciellt 

den delen inom WP5 syftar till framtagning av en kravlista, mockup och en webbaserad 

applikation för RSI GUI och efterföljande löpande uppdateringar till applikationen. 

3.5.2 Metod 

Detta stycke beskriver de metoder som använts för att ta fram en kravlista för RSI GUI och 

efterföljande designförslag eller ”mockups”. 

Framtagning av kravlista för RSI GUI 

För att komma fram till en lista av funktionalitet som bör finnas för presentationsmiljön för 

RSI under projektet har ett antal aktiviteter genomförts. Fyra huvudsakliga faktorer har 

påverkat kravlistan. Den första är intervjuer med användargrupper, den andra är VViS-

enkäten som genomförts av Trafikverket och den tredje är viktiga erfarenheter från tidigare 

projekt såsom SRIS, MobiRoma och nu senaste BiFi. Den fjärde faktorn är projektgruppens 

egna tankar och idéer kring möjligheterna med RSI. Figur 85 visar en schematisk bild över 

arbetsgången att ta fram kravlistan för presentationsmiljön för RSI. 

 

Figur 85: Arbetsgång vid framtagning av kravlista för RSI GUI. 

 

Från de tilltänkta användargrupperna har samlats in synpunkter om vad som kan underlätta 

dennes arbete, främst med utgångspunkt från vad som upplevs saknas i VViS idag. 

Kontroller har gjorts för att säkerställa att den planerade informationen från RSI är av 

intresse, men eftersom RSI är ett nytt koncept och användargrupperna inte har fått 

möjlighet att helt se potentialen i RSI så har projektgruppen valt att tillåta en viss höjd 

mellan vad som användargrupperna efterfrågar och vad som planeras för RSI. 



 

VViS-enkäten har erbjudit information om hur de användargrupperna ser på den nuvarande 

versionen av VViS. Vissa av förbättringsförslagen som framkom i enkäten och som ligger 

nära området för RSI har i stor utsträckning fått påverka tankarna kring kravlistan för RSI. 

Som tre exempel på konkreta önskemål i VViS-enkäten som kommer finnas med i RSI kan 

nämnas: 

• Väglagsredovisning för sträckor mellan mätstationerna 

• Vägledning för åtgärdsplanering (saltmallen) 

• Redovisning av utförda åtgärder (saltning och plogning) 

Störst påverkan på formuleringen av kravlistan för RSI GUI och presentation har dock 

projektdeltagarnas egna idéer om de nya möjligheterna med RSI varit. Anledningen är att 

konceptet är nytt och tankarna är endast i begränsad omfattning spridd utanför 

projektgruppen. De som har störst möjlighet att känna till möjligheterna och 

begränsningarna och formulera kraven på RSI är därför projektdeltagarna själva. 

Med utgångspunkt från dessa tre källor av information hölls en workshop där idéer kring 

vad som skall presenteras i RSI diskuterades. Diskussionen på denna workshop kretsade 

kring frågor som: 

• I en perfekt värld, vad skulle vi vilja ha för funktionalitet i RSI? 

• Vilken typ av data går det få från bilarna? 

• Vad finns det för möjligheter? 

• Vad är begränsningarna? 

• Hur ska vi bäst kompromissa för att fylla användarnas behov givet begränsningarna? 

De tankar och resultat som kom från denna workshop arbetades sedan genom och 

formaliserades i en kravlista för vad projektgruppen anser viktigt och realistiskt att ha med i 

en första version av presentationsmiljön för RSI. 

Framtagning av designförslag(mockup) för RSI GUI 

Utifrån den kravlista som formulerats för RSI GUI så hölls sedan en andra workshop där ett 

antal relaterade hemsidor och system för visning och presentation av bl.a. väderprognoser 

studerades. Funktionskraven från kravlistan och presentationsidéer från andra system 

sammanfogades med egna idéer om design för RSI GUI och utifrån detta skapades ett antal 

bilder eller s.k. ”mockups” där en tilltänkt presentationsmiljö för RSI presenterades. Detta 

underlag och dessa mockups utgör sedan en grund för programmeringsarbetet. 



 

Figur 86: Arbetsgång vid framtagning av mockup för RSI GUI. 

 

Utveckling och applikationsprogrammering av RSI utifrån designförslag 

Designförslagen och de mock-ups som tagits fram under ovanstående workshops har hittills 

enbart utgått från funktionalitetsönskemål och under denna fas har inte 

programmeringstekniska begräsningar och möjligheter vägts in. För att fånga precis alla 

detaljer som RSIs designförslag består av, görs en detaljerad nedbrytning av den tekniska 

funktionalitet som krävs för att skapa ett RSI som motsvarar designönskemålen. Detta 

arbete skedde genom att en ”user story” skapades och delades upp sina minsta 

beståndsdelar. Till en början skedde detta med fördel på post-it-lappar för enkel och tydlig 

överblick för att i nästa skede digitaliseras. I nästa stycke beskrivs denna user story och 

vidare planeringsarbete i mera detalj. 



 

 

Figur 87: "Planeringsvägg för RSI". Varje Post-It-lapp beskriver en liten del funktionalitet som behövs 

för att förverkliga RSI 

 

”User story RSI” - detaljerad kartläggning av teknisk funktionalitet som krävs 

för RSI 

För att maximera nyttan med RSI behövs en tilltalande och användarvänlig applikation. För 

att funktionaliteten hos applikationen ska bli bästa möjliga inom uppsatta tids- och 

budgetramar så måste användarsituationerna specificeras i detalj, detta för att utveckla rätt 

saker på rätt sätt. Under första delen av projektet RSI, som beskrivs ovan, genomfördes 

arbetet med att skapa koncept och mockup av RSI-applikationen för att kunna ta in 

synpunkter från användargrupperna. Under innevarande moment har en sammanvägning 

av alla synpunkter gjorts och översatts i detaljerade tekniska funktionsbeskrivningar. 

Resultatet från detta arbete bildar en så kallad ”user story” som beskriver hur en användare 

kommer använda RSI och vilken funktionalitet som krävs för att kunna använda RSI på det 

tilltänkta sättet.  

En ”user story” bildar en översikt över användningssituationerna och ger på samma gång en 

detaljerad ”ToDo-lista” med funktioner som kan prioriteras i förhållande till varandra. 

Arbetet med den faktiska utvecklingen av applikationerna handlar sedan om att prioritera 

mellan alla ToDo-punkter och beta av dem en efter en. Figur 87 ovan beskriver den första 

analoga versionen av denna ”ToDo-lista” och Figur 88 visar den digitaliserade versionen. 



 

Figur 88: User story for applikationen för RSI 

 

Iterationer av GUI-utveckling 

Programmeringsarbetet med att skapa webapplikationen RSI har genomförts i en iterativ 

process för mjukvaruutveckling, likt metoden SCRUM18. Utifrån den övergripande user 

story som skapats och den funktionalitet som behövs så adderas funktionalitet stegvis in i 

applikationen under en-veckas iterationer, s.k. ”spintar”. Varje veckas iteration börjar med 

ett avstämningsmöte där föregående veckas arbete diskuteras och godkänns eller ej 

godkänns. Därefter prioriteras den kvarvarande funktionaliteten och en ny sprint backlog 

och todo-lista skapas för kommande vecka. Ett exempel på översiktsplanen för en vecka 

visas i Figur 89. 

                                                           
18 http://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_(software_development) 



 

 

Figur 89: Exempel på en veckas iteration / ToDo-list 

 

Med ett iterativt arbetssätt som används i detta projekt skedde hela tiden små förbättringar 

till applikationen och användargränssnittet. Några steg i iterationsprocessen kan ses i 

nedanstående bilder.  

 

Figur 90: Exempel på tidig iteration 1: HERE-segment med prognos och en tidsväljare 



 

Figur 91: Exempel på tidig iteration 2: Addering av aggregerad väglagsinformation i diagramform 

 

 

Figur 92: Exempel på tidig iteration 3: Ytterligare utveckling av diagram och förfining av kartrendering 

 

 

 

 



 

Serverteknologi och ”back-end” för RSI 

För att driva RSI och hantera trafik till och från användare genom webbserver och 

kartservrar har en omfattande server-infrastruktur skapats. Den fysiska server som RSI kör 

på hanteras av AcuGIS som är en tjänsteleverantör inom webbhosting specialiserade på 

applikationer med olika kartlösningar.  

På AcuGIS finns programvara som hämtar data från Klimators servrar där data från 

klimatmodeller och tolkmodeller sparats. När denna data når AcuGIS läggs den in i en 

PostGre-databas och bearbetas så att den är förberedd att hämtas när en användare anropar 

RSIs hemsida. När detta sker och en användare öppnar applikationen på 

roadstatus.info/app så anropas en GeoServer som ligger hos AcuGIS och denna geoserver 

genererar kartor utifrån data i PostGRE-databasen. Dessa kartor skickas sedan till 

användares webbläsare där de ritas ut. 

Programuppdateringar för version 2 av applikationen. 

Baserat på generella användarkommentarer och feedback från riktade utfrågningar bland 

användare till RSI skapades i februari 2015 en kravlista med uppdateringar till RSIs 

webbapplikation. Arbetet med att införa dessa uppdateringar till RSI genomfördes enligt 

samma metod som finns beskriven i avsnitt 0 ovan. Utifrån kravlistan så uppdaterades alla 

”user storys” och bröts sedan ner till funktionalitetslistor som sedan stegvis 

implementerades med hjälp av samma iterativa arbetssätt som tidigare utvecklingsarbete 

inom RSI. 

3.5.3 Resultat 

Kravlista RSI GUI 

Kravlistan som togs fram för RSI GUI består av delar för Data (vad ska visas?), Tid(för vilka 

tider ska data visas?) Område (på vilken nivå ska data visas?) samt Vyer (hur ska data 

visas?). Vyer är uppdelat i två underkategorier, kartvyer och grafvyer. Observera att 

kravlistan inte tar hänsyn till tekniska begränsningar, så det slutgiltiga resultatet som visas i 

RSI-applikationen kan skilja sig något från det som listas i kravlistan nedan. 

Data och Tid - vad ska visualiseras och för vilka tider? 

Nedanstående lista beskriver den rådata som enligt kravlistan bör presenteras i 

användargränssnittet för RSI. Tanken med listan var att skapa en helhetsbild över data som 

ska levereras in till och presenteras i RSI GUI. Notera att ingen hänsyn togs till tekniska 

begräsningar i detta skede, så den slutliga applikationen kan skilja sig från kravlistan. 

• Väglagshistorik 

- 72 timmar bakåt, 

- består av sparade nulägesbeskrivningar 

 



• Väglagsprognos 

- Upp till 72 timmar 

• VViS-data 

- Position 

- Temp vid stationer 

- historik 72 timmar 

- nuläge 

- prognos 72 timmar 

• Bildata 

- Väderrelaterad data 

- Halktillbud 

- Täckta segment 

- Statistisk/Historisk täckning av segment vid vissa tidpunkter  

• Åtgärdsdata 

- Typ av åtgärd, inkl. saltmängd 

- historik, 72 timmar 

- förslag på kommande åtgärder 

 

Område - på vilken nivå ska data visas och sammanvägas? 

En användare av RSI ska kunna få data presenterat både som en kartvy, timme för timme 

och som en graf där det geografiska områdets sammanvägda läge presenteras historiskt, för 

nuläget och, i de fall det är applicerbart, i form av prognos för framtiden. För att kunna göra 

en sammanvägning för hela området måste information från alla vägsegment aggregeras och 

då blir valet av vägsegment helt avgörande. 

För största möjliga enkelhet för användaren och för att kunna presentera informationen 

från RSI på bästa möjliga sätt så kommer en användare få göra ett val om Land, sedan 

Region och sist driftområde. Alla vägar inom ett driftområde kan då grupperas på förhand 

och mycket beräkningar för sammanvägning av information kan göras på förhand på 

servern för bästa möjliga användarupplevelse. Om en användare tilläts välja geografiskt 

område helt fritt skulle sammanvägning behöva ske i realtid på servern och detta skulle 

medföra långa uppdateringstider för användaren. 



 

Kartvyer – hur ska data visas? 

Varje kartvy ska ha ett reglage för att scrolla sig framåt och bakåt i tiden. Denna slider 

erbjuder historik, nuläge och i de fall det är möjligt, även prognos eller statistisk förväntan. 

I varje karta ska det finnas möjlighet att visa resp. stänga av VViS-stationerna med 

lufttemperatur. Detta är för att det ska bli enklare att orientera sig i vägnätet relativt 

stationerna. Det ger också en snabb överblick över temperaturläget i driftområdet. De 

kartvyer som finns med ska minst ge information om: 

• Väglag 

• Yttemperatur  

• Halksituationer 

• Vägtäckning, vilka vägar har nyligen varit trafikerade av RSI-bilar 

Under utvecklingstiden är det en fördel om det också finns möjlighet att visa information 

som beräknas med resp. utan input från bilarna. Detta ger en möjlighet att studera och följa 

upp hur bildata förändrar beräkningsresultaten. 

Grafvyer – hur ska data visas? 

För varje driftområde ska det finnas ett antal grafvyer som alla motsvarar de ovan beskrivna 

kartvyerna fast istället för att presentera en geografisk översikt ska graferna erbjuda en 

tidsmässig översikt. Syftet är att ge användaren möjlighet att via en enda bild få en god 

uppfattning om historik, nuläge och prognos för respektive storhet. 

För att räkna fram underlaget som visas i grafen så sammanställs information från alla 

vägsegment i driftområdet, timma för timma. De grafvyer som finns ska ge information om:  

• Procentuell fördelning av väglag, historik, nuläge samt prognos 

• Andel behandlade vägar, åtskillnad görs mellan olika åtgärder, historik, nuläge samt 

prognos(rekommendation) 

• Antal halktillbud inom området, historik 

• Andel av vägsegmenten som täckts av bilar, historik och ev. statistisk förväntan. 

Mockup RSI GUI 

Nedan visas fyra designexempel. Gemensamt för alla fyra är att de har ett reglage, eller 

”slider”, längst upp där en användare väljer timma. Denna slider går från historik (-72 

timmar) till prognos (+72 timmar). En markör indikerar den för tillfället valda 

presentationstimman och vad som är nuläge presenteras tydligt ovanför slidern. När 

markören i slidern flyttas så flyttas även en markör i grafvyn för att indikera vilken timme 

som är vald. 



Ovanför kartan till vänster finns flikar där användaren väljer typ av karta att visa. När 

användaren väljer en kartvy ändras även grafvyn till höger och en sammanvägd bild av 

informationen i kartan presenteras. Överst till höger finns dock alltid en graf över 

väglagsfördelningen då denna anses vara den viktigaste delen i RSI och av intresse att 

jämföra med de andra typerna av information.  

Val av geografiskt område görs via en väljare överst på sidan. 

Detaljer kring de fyra designexemplen följer nedan. 

Vy för att presentera väglag 

Kartvyn visar väglaget per segment som beräknats från klimatmodellen för vald timma. 

Grafen till höger visar den totala andelen segment som har ett visst väglag timma för timma.  

Denna graf över väglag återfinns även i de andra vyerna för att göra jämförelser enklare. 

Under utvecklingstiden är det önskvärt att kunna välja om väglagsberäkningarna ska 

använda sig av bildata eller inte. 

 

Figur 93: Väglag per segment (t.h.) och fördelning summerat för hela driftområdet(t.v.). 

 

Vy för att presentera bilars täckning av segment 

I kartvyn visas koncentrationen av bilar för vald timma och i grafen till höger visas en linje 

över hur stor del av vägsegmenten där minst en bil passerat, timma för timma. En idé som 

måste utvärderas är att ta med statistisk förväntan över täckning av bilar men detta kommer 

antagligen inte vara möjligt förrän efter att RSI varit i drift i minst ett år.  



 

 

Figur 94: Vy där vägsegmentens täckning av bilar presenteras. 

 

Vy för att presentera halktillbud 

Denna vy visar eventuella halktillbud per segment under vald timma i kartan och i grafen till 

höger visas antal halktillbud inom hela området, timma för timma fram till nuläget. 

 

Figur 95: I kartan till vänster visas eventuella halktillbud och i grafen till höger visas totala antalet 

tillbud under tidsperioden. 

 



Vy för att presentera åtgärder – utförda samt förslag om kommande 

Denna vy presenterar driftåtgärder. Som historik visas utförda åtgärder och som ”prognos” 

visas förslag om lämpliga åtgärder givet väglagsprognosen för kommande timmar. 

 

Figur 96: Presentationsvy för åtgärder, sträckvis i kartan till vänster och totalt utfört eller totalt behovs 

för hela driftområdet i grafen till höger. 

 

Grafiskt användargränssnitt och applikation version 1 för RSI 

Utifrån designförslag och mock-ups har utvecklingsarbetet skett i iterativa sprintar. 

Utkomsten från arbetet är en färdig version 1 av RSI som är den version som kommer vara i 

drift under första delen av vintern 2014/2015. Applikationen sattes i drift och finns på 

roadstatus.info/app, observera kravet på Google Chrome, version 39+ som beskrivs i 

nedanstående stycke. Figur 97 visar ett exempel på bild som kan fås genom RSI. 

Eftersom version 1 av RSI är en demonstrator optimerades den initalt för enbart en 

webbläsare; Google Chrome, version 39 eller senare. I följande skede kommer stöd för fler 

webbläsare skapas. För att från början maximera nyttan av RSI inom projektets budget 

lades tid på att maximera funktionalitet framför att initialt bygga stöd för olika webbläsare. 



 

 

Figur 97: Driftsatt version 1 av RSI. Det som visas i valt kartlager är väglag sammanvägt från 

klimatmodell och bilar samt halktillbud från bilar. 

 

I denna rapport beskrivs inte funktionaliteten inom RSI ytterligare utan för att åstadkomma 

detta har en användarmanual tagits fram. Denna manual finns den i senaste version på 

roadstatus.info/app/manual.pdf.  

Uppdateringar av applikation och användargränssnitt 

Efter en periods drift av RSI gjordes uppdateringar. Den funktionalitet som efterfrågades 

inom RSI och som låg till grund för uppdateringarna var:  

• Olika användargruppen och funktionalitetsnivåer separerade unika användarnycklar. 

• Stöd för att dynamiskt plocka in data från andra mobila källor än Volvo-bilar. 

- Exempel: MetRoad väglags- och friktionsgivare. 

• Aggregering och presentation av data möjlig på salt/plog-rutt-nivå. 



• Stöd för Internet Explorer 9 

• Nya väglagsklasser: Lätt snö och Fuktig 

• Ytterligare kartlager för väglag och friktion, detta för att möjliggöra olika modeller med 

olika ingångsdata. Väglag och Väglag ”pro” är ett tänkbart framtidsscenario. 

• Tydligare indikering av valt kartlager och prognostid 

• Möjlighet att plocka ut statistik över vissa data 

• Bättre aggregering av åtgärdsförslag 

• Presentation av faktiska utförda åtgärder 

• Diverse buggfixar 

I nedanstående stycken beskrivs några av dessa ändringar i ytterligare detalj. 

Användargrupper och funktionalitetsnivåer 

För att möjliggöra olika användargrupper av RSI och låta dessa användargrupper nå olika 

funktionalitet skapades ett system med användarnycklar. En användare besöker en speciell 

webbsida och fyller i sin nyckel. Denna nyckel sparas sedan i webbläsarens minne och nästa 

gång användare besöker RSI verifieras nyckeln mot server och rätt funktionalitet görs 

tillgänglig. 

 

Figur 98: Översikt över "RSI key manager" där en användare registrerar sin användarnyckel. 

 

Aggregering och presentation av data på rutt-nivå 

Sedan tidigare presenteras information i RSI på två huvudsakliga sätt. Dels i en karta, 

timme for timme och del som aggregerad information över hela kartbilden och tidsperioden 

i en graf. Grafen är sedan tidigare aggregerad för att driftområde, men genom de nya 

uppdateringarna till RSI finns även möjlighet att presentera och aggregera information per 

rutt. Nedanstående bilder beskriver i närmare detalj hur detta kan se ut. 



 

 

Figur 99: Områdesväljare med salt- och plogrutter 

 

 

Figur 100: Markering av vald rutt samt aggregerat väglag för rutten 

 

Presentation av historiska åtgärder 

Ägare till åtgärdsdata kan nu se de faktiska historiska åtgärderna på kartan. Detta möjliggör 

intern uppföljning och jämförelser med t.ex. väglagsinformation från RSI. 



 

Figur 101: Historiska åtgärder i Uddevallaområdet 

 

Presentation av data från andra mobila källor än Volvobilar 

Applikationen, användargränssnitten och tolkmodeller uppdaterades så att RSI nu kan 

presentera data från Klimatmodell, Volvobilar och andre externa mätsensorer 

sammanfogade i samma karta. Detta möjliggör ytterligare mervärden men även verifiering 

av ingående datakällor. 

 

Figur 102: MetRoad vägstatussensor har detekterat fuktigt väglag 

 



 

3.5.4 Fortsatt arbete inom WP5 

Nästa steg i arbetet under Fas B blir att låta flertalet användare från olika användargrupper 

utnyttja och utvärdera den uppdaterade versionen av RSI. Feedback från dessa 

användargrupper ligger sedan till grund för eventuella uppdateringar och förbättringar. 

3.5.5 Slutsatser och diskussion 

Syftet med de aktiviteter som utförts under WP5 har varit att först och främst identifiera de 

parametrar och den information som projektgruppen anser viktigast att presentera i en 

presentationsmiljö för RSI. Vidare syfte har varit själva utvecklingsarbetet av applikationen 

för RSI. För att uppfylla dessa syften har en kravlista arbetats fram och utifrån denna lista 

har exempel på presentationsvyer skapats, s.k. mock-ups. Med hjälp av denna kravlista och 

dessa mock-ups kunde projektgruppens tankar och önskemål kommuniceras till nästa del i 

utvecklingen av RSI GUI som var slutgiltig design och applikationsprogrammering. 

En av de största svårigheterna under arbetet har bestått i att väga nya möjligheter och 

önskemål mot operativ nytta för användare och tekniska begränsningar. Ett stort fokus har 

därför legat på att skapa en kravlista och designidéer som anses rimliga att uppnå under 

projekttiden och som samtidigt är av intresse för användargrupperna. Stort fokus har också 

lagts vid presentation av information som tydligt visar nyttan med RSI, så vissa 

kompromisser har fått göras mellan maximal operativ nytta för en användare och maximal 

illustration av möjligheterna med RSI. Det är projektgruppens uppfattning att ett det system 

måste själv motivera sin användning och ett viktigt steg i detta är att en användare förstår 

vad RSI är för något och hur detta skiljer sig från befintliga system. 

Andra svårigheter som uppkommit under projektet är den relativa brist på tillgängliga 

befintliga tekniska lösningar som kan användas som ”byggstenar” för RSI. Förklaringen till 

detta är att projektet RSI på många områden trampar ut helt nya stigar och utvecklar 

teknologi som inte tidigare funnits. Denna svårighet får dock anses som en styrka snarare än 

en begränsning och det har drivit projektgruppen att utmana sig själva och komma fram 

med nya innovativa tekniska lösningar på problem som uppkommit. 

Sammanfattningsvis upplever projektgruppen att den applikation och presentationsmiljö 

som skapats för RSI väl kommer utgöra ett nytt unikt och mycket kraftfullt verktyg för 

optimering av vinterdriften, både operativt samt vid efterföljande uppföljning. Vidare 

upplever projektgruppen att applikationen väl exemplifierar de nya möjligheterna med RSI 

och förhoppningen är att det nu kommer dyka upp nya möjligheter och idéer som enbart 

gjorts möjliga tack vare den visualisering av vägvädret som RSI utgör. 



3.6 Utveckling av RFE – Road Friction Estimation 

3.6.1 Projektkontext 

Volvo Cars arbete har genomförts i två parallella externt (del-)finansierade projekt med 

tydliga synergier. Den större delen av arbetet (>50%) har finansierats av Volvo Cars egna 

FU-budget (förutveckling). Volvo Cars egen finansiering omfattar huvudsakligen kostnaden 

för arbetstid men även nödvändiga resurser i form av fordon, drivmedel, IT-strukturer, 

verktyg/licenser, verkstäder, mätutrustning, SIM-kort för datatrafik, provbanor mm. 

Det svenska RSI-projektet innehåller en extern (del-)finansiering till Volvo Cars från  

FFI/Vinnova om 1 700 000 SEK.  

Det norska RSI-projektet innehåller en extern (del-)finansiering till Volvo Cars från 

Statens Vegvesen om 8 225 000 NOK. 

Volvo Cars har uppskattat den ömsesidiga ambitionen att dela projektresultat mellan 

Statens Vegvesen och Trafikverket.  

Samarbetet med Statens Vegvesen (Norge) och Trafikverket (Sverige) har också gett Volvo 

Cars tillgång till unika referensdata från friktionsmätutrustning som Volvo Cars inte har 

själva. Vägmyndigheternas erfarenhet och kompetens rörande vinterhalka har också varit 

värdefull och inspirerande input till projektteamet på Volvo Cars. Lokalisering av lämpliga 

expeditionsvägar i Norge har varit ett mycket värdefullt bidrag från Staten Vegvesen.  

Volvo Cars ser ett värde i att projektet bidrar till att hålla vägmyndigheterna informerade 

om vilken kapacitet framtida Volvobilar skulle kunna ha att estimera vägfriktion. 

 

Figur 103: Volvo Cars målbild för hur forskningsresultaten i RSI-projektet kan användas 



 

Volvo Cars Leverans; Fordonsdata 

Volvos Cars primära bidrag till det svenska RSI-projektet har varit (är) fordonsdata 

relevanta för forskningsprojektet. Volvo Cars har också tillhandahållit lån av mätutrustning 

till övriga projektparter.  

Denna rapport beskriver ett antal aktiviteter och resultat som Volvo Cars har utvecklat för 

att kunna leverera data. Dessa delresultat och lösningar är dock inte formella leverabler i 

projektet utan nödvändiga förutsättningar för dem. 

Kvalité 

Arbetet med att utveckla den logik som skattar friktion RFE (Road Friction Estimation) har 

varit ett forskningsarbete under projektperioden. Den succesiva förbättringen av logiken 

återspeglas i kvalitén i de data som Volvo Cars levererat till projektet. 

Volvo Cars har vid ett antal tillfällen uppdaterat RFE-logiken i OIBD-modulerna (och i 

WICE-modulerna) 

Versioner 

SW i OBD-modulerna och i WICE-modulen har uppdaterats när nye förbättrade versioner 

av RFE blivit klara eller när teamen upptäckt fel som rättats till i SW. 

Tabell 10: Versioner och uppdatering av SW i OBD-moduler 

 

3.6.2 Flotta 

För att bidar med fordonsdata till projektet utrustar Volvo Cars två flottor, en i Göteborg 

och en i Oslo. 

Information och Medgivaravtal 

Volvo Cars har tagit fram informationsmaterial till bilinnehavarna i flottorna i Göteborg och 

Oslo. Underlagen finns på svenska och norska. 

 

Date Wice-module OBD-module Version-id What updated Comments

2014-11-? All Klimator RFE-20141027

Fix to make RFE start 

automatically

Problems with the WiCE framework. 

RFE is not always starting

2015-01-20 All Klimator RFE-20141204 New RFE version

The bug in the WiCE framework has 

been found. No release with bugfix 

yet though

2015-01-20 Fleet RFE-20141204 New RFE version

2015-03-09 All Klimator Fleet RFE_15W01d1_SVN12845 New RFE version

Stability fixes for the OBD-module. 

WiCE framework bug is fixed for 

Klimator devices

2015-03-20 Fleet RFE_15W12d3_SVN13604 New RFE version Additional stability fixes for OBD 

2015-03-23 All Klimator Fleet RFE_15W12d3_SVN13604 New RFE version

2015-04-17 Fleet RFE_15W12d3_SVN13604 Module main software Stability fix for OBD module

2015-05-06 Fleet RFE_15W12d3_SVN13604 Module main software Stability fix for OBD module



Ett medgivaravtal har tagits fram som reglerar syftet med projektet mellan Volvo Cars och 

bilinnehavarna. Typer av fordonsdata som samlas in samt forskningssyftet är specificerat i 

avtalet. 

En viktig insikt är att avtalet begränsar användningen av data i RSI-projektet till det 

ursprungliga omfånget för projektet. 

Integritet 

Statens Vegvesen har ställt höga krav med avseende på integritet relaterat till de 

fordonsdata som används i projektet. Kravet på respekt för integritet från projektsponsorn 

är delas och uppskattas av Volvo Cars. 

En genomlysning av projektet med avseende på integritet genomfördes i ett tidigt skede och 

har tjänat som tydlig riktlinje och begränsning för projektet. 

Rekrytering 

Rekrytering av bilinnehavare och bilar för flottorna i Göteborg och Oslo har hanterats olika. 

I Göteborg används mestadels tjänstebilar som körs av anställda vid Volvo Cars; 

rekryteringen sker på frivillig basis. Initialt hjälpte Volvo Bil till med installationen av OBD-

modul och SIM-kort men relativt snart skapades en ”intern postorder-process” där 

utrustningen distribuerades till bilinnehavarna via Volvo Cars internpost, tillsammans med 

en tydlig instruktion. 

I Göteborg har Volvo Bil som hanterar Volvo Cars tjänstebilar hjälpt till med underlag för 

rekryteringen av bilinnehavare. 

I Norge har Volvo Cars Norge bidragit med ett ovärderligt stöd i att rekrytera bilinnehavare 

till flottan i Oslo. Rekryteringen har genomförts genom en kampanj i sociala medier i Norge. 

Volvo Cars Norge har också ombesörjt installationen av utrustningen i bilarna, i samarbete 

med lokala Volvoåterförsäljare. 

 

Figur 104: Rekryteringskampanj på sociala medier, Volvo Cars Norge 



 

Administration av flottor 

För att administrera flottan, utrustning och kontakten med bilinnehavarna har Volvo Cars 

skapat rutiner för dokumentationen av flottan. Arbetet pågår för att minska den arbetstid 

som krävs för att hålla flottorna rullande, ex när bilinnehavarna byter sina fordon mot nya 

Volvobilar.  

Frågor och svar 

Teamet på Volvo Cars hanterar de många frågor och svar som kommer från intresserade 

deltagare i flottan. 

Volymer 

Volvo Cars arbetar för närvarande med att öka antalet fordon I flottorna I Göteborg och 

Oslo. Flottan i Göteborg kom igång tidigare än den i Oslo, delvis för att Volvo Cars ville testa 

konceptet innan en utökning till Oslo. 

 

Figur 105: Heat map av data från flottan i Oslo 2015-05-21. Relativ koncentration av fordon baserat på 

rapporterade positionsdata från fordonen. En högre koncentration av fordon är illustrerad med röd 

färg. 

 

Fordonsspecifikation 

Volvobilarna i flottan behöver ha en intern WiFi-hotspot vilket nyare Volvobilar med 

optionen ’Sensus Connect’ har. OBD-modulen kommunicerar över WiFi med WiFi 

hotspoten och vidare från WiFi-hotspoten till Volvo Cars back-end via mobiltelefonnätet. 

Volvobilarna behöver också vara utrustade med en intern GPS, vilket alla bilar med 

optionen Volvo On-Call eller med optionen Navigation har. Merparten av alla Volvobilar 

som säljs i Norden har On Call varför detta inte är någon större begränsning. 



3.6.3 OBD-moduler 

För att utrusta flottorna av Volvobilar i Göteborg och Oslo har Volvo Cars tagit fram en 

OBD-modul. Ambitionen att skapa en större flotta med många fordon ställde krav av en 

liten och lättmonterad utrustning. Volvo Cars sökte under en tid efter befintliga lösningar 

(COTS; Common Off The Shelf) men kunde inte finna några alternativ som kombinerade 1) 

en tillräcklig HW-prestanda för Volvo Cars befintliga SW-plattform och 2) en öppen 

plattform som tillät laddning Volvo Cars proprietära SW i modulen. Volvo Cars lät därför ta 

fram och beställa en ny unik OBD-modul. 

Specifikation 

Arbetet med OBD-modulen omfattade framtagande av en systemlösning och en 

specifikation för OBD-modulens HW samt ett flertal designgenomgångar för att säkra att 

HW hade tillräckligt stöd för Volvo Cars proprietära SW-plattform. 

Upphandling 

I parallell med framtagandet av HW specifikation genomfördes arbetet med att upphandla 

OBD-modulerna. 

Design och Iteration 

Under framtagandet av OBD-modulen levererades efter antal tidiga prototyper med succesiv 

tillägg av HW och funktionalitet. Dessa testades av Volvo Cars för att bekräfta rätt 

funktionalitet. 

Utvecklingsarbete följer inte alltid en rak linje från A till Ö. I arbetet med OBD-modulen 

krävdes ett omtag. HW designen kompletterades med ett andra CAN–interface samt design 

av en HW-strategi för att starta modulen baserat på den karakteristiska 

spänningsvariationen som uppstår i bilens elsystem när bilen startas. 

Sammantaget var utvecklingen av OBD-modulen lyckat och de första leveranserna 

fungerade fint utan några behov av ytterligare om-design. 



 

 

Figur 106: OBD-modulen, en tidig prototyp och den färdiga versionen 

 

SW-plattform 

Volvo Cars hade sedan tidigare en lösning för att logga fordonsdata. Den befintliga SW-

plattformen har återanvänds i RSI-projektet. Mjukvaran har dock kompletterats för 

specifika behov i RSI-projektet. Bland annat har RFE-logiken inkluderats som en ny SW-

komponent i SW-plattformen. Även certifikathantering för autentisering har justerats för 

RSI-projektet. 

Utöver RFE-logiken har även SW-logik införts i mjukvaran för att möjliggöra loggning av 

andra relevanta fordonsdata, ex yttertemperatur. Även nödvändig logik för att styra start 

och avstängning av modulen har utvecklats i projektet. 

Uppdatering (OTA) och back-end 

Volvo Cars befintliga SW-plattform stöder OTA (Over The Air) uppdatering av SW i OBD.-

modulen. Det innebär att nya versioner av RFE-logiken kan uppdateras i OBD-moduler som 

redan monterats i flottan. Det ökar flexibiliteten i projektet och minskar avsevärt 

arbetsinsatsen att uppdatera SW.  

För att möjliggöra administrationen av uppdateringar (OTA) i RSI-projektet har Volvo Cars 

anpassat och kompletterat sin befintliga back-end lösning som hanterar uppdatering av SW 

i OBD-modulerna. 



SIM-kort för flottor 

OBD-modulen kommunicerar med Volvo Cars back-end server över mobiltelefonnätet. För 

detta har Volvo Cars installerat SIM-kort i samtliga bilar som ingår i flottorna i Göteborg 

och Oslo. SIM-korten från Volvo Cars bekostar datatrafiken som är nödvändig för att samla 

in fordonsdata till projektet.  

Installation 

Ett av kraven på utrustningen i flottorna är att den skall vara enkel och snabb att montera 

och demontera, samt att den inte får riskera lämna några spår efter sig efter demontering. 

Installationen av OBD-modulen är väldigt enkel, den sätts enkelt in i OBD-kontakten vid 

förarplatsen.  

SIM-kortet monteras lika enkelt i den förmonterade SIM-korthållare som sitter i bilens 

handskfack. 

Slutligen anges ett nätverksnamn och lösenord för bilens WiFi-nätverk som är unikt för 

varje OBD-modul. 

 

Figur 107: OBD-modulen monterad, längst ned i bild. 

 

3.6.4 WICE-modul 

I tillägg till den OBD-modul som används i större antal i flottorna i Oslo och Göteborg, har 

Volvo Cars även tillhandahållit ett antal av den större WICE-modulen. I WICE-modulen 

används samma SW-plattform som i OBD-modulerna.  

WICE-modulerna är en lösning som använts på Volvo Cars tidigare och fanns tillgängliga 

redan vi projektets start och har därför kunnat användas för att testa logik innan OBD-

modulerna blev klara. 

WICE-modulen har ett större internt minne än OBD-modulen och möjliggöra loggning av 

data i modulen (OBD-modulen är avsedd för att direkt skicka mätdata till databasen och har 

inget minne att spara data).  



 

WICE modulen har kunnat användas av projektparterna för att logga data i de fordon de 

kör. Det medger enkel och direkt access till de fordonsdata som loggats.  

 

Figur 108: Volvo Cars WICE-modul 

 

3.6.5 Back end 

Volvo Cars har två back-end lösningar i projektet. Den första är en anpassning av en tidigare 

lösning för att kunna administrera uppdateringen av SW-plattformen i OBD-modulerna. 

Den andra back-end lösningen är ny för projektet och hanterar de data som samlas in från 

bil flottan. 

 

3.6.6 Systemdesign 

Signalprotokoll 

Systemlösningen inkluderar bland annat design av de signaler som används för att skicka 

fordonsdata från OBD-.modulerna till Volvo Cars back-end. 

Databaser 

Volvo Cars systemlösning inkluderar också de databaslösningar som krävs för att hantera 

inkommande fordonsdata från flottorna. 

Aggregering 

Volvo Cars back-end lösning innehåller en logik för att aggregera data från fordonen i 

flottorna. Aggregeringen syftar till att slå samman eller filtrera data från flera fordon. Syftet 

är att sammanställa data som beskriver det nuvarande läget i vägnätet utan att inkludera 

data om enskilda fordon i flottan. 

API:er 

Volvo Cars back-end lösning inkluderar API: er (Application Programmable Interface) för 

att göra aggregerade och anonymiserade halkdata och relaterade väderdata tillgängliga för 

de övriga projektparterna. 



Accesshantering 

Volvo Cars back-end lösning har stöd för accesshantering så att de olika projektpartnerna 

kan koma åt aggregerade anonymiserade data med användar-unika användarnamn och 

lösenord. 

Kryptering 

Datatrafiken från OBD-modulerna (och från WICE-modulerna) till Volvo Cars back-end är 

krypterad och autentiserad. 

 

3.6.7 Verktyg och utvecklingsmiljö 

Utvecklingsdata 

Ett betydande arbete har genomförts för att skapa verktyg (skript) för att samla in, 

konvertera och hantera fordonsdata från bland annat vinterexpeditioner. 

Web-sida och Visualisering 

Som stöd för sin interna utveckling har Volvo Cars använt en web-sida. Web-sidan erbjuder 

en möjlighet att skapa fiktiva varningar för att testa molnlogik. Web-sidan innehåller också 

möjlighet att visualisera vissa fordonsdata i en kart-vy. 

HMI 

Volvo Cars har designat ett enkelt HMI-koncept med syfte att informera förare om halka. 

Syftet är att kunna demonstrera och presentera hur halkinformationen kan användas för att 

informera förare om halka. Konceptet har implementerats i en prototyp som körts i bil. 

Konceptet har presenterats på olika demonstrationer. 

Simulator 

Volvo Cars har i projektet utvecklat en enklare simulator för att skapa fiktiva fordonsdata. 

Det ursprungliga syftet var att använda simulerade data för att skatta hur många bilar som 

krävdes i en flotta för att de gemensamt skall kunna bidra med tillräcklig information om 

vägstatus. Tanken var att använda resultatet som ett underlag till antalet OBD-moduler. 

Behovet utgick emellertid när Volvo Cars var insåg sig tvunget att utveckla en ny OBD-

modul. Den nya modulen levererades i ett mer än tillräckligt antal. 

Simulatorn har dock använts senare i projektet för att generera fordonsdata för att testa 

funktionen i olika API:er (utan att behöva köra bil). 

 

 



 

 

Figur 109: Visualisering av simulerade fordonsdata, E6 Åby-motet Mölndal 

 

3.6.8 RFE-logik (Road Friction Estimation) 

Utvecklingen av RFE-logiken är utan tvekan den mest avancerade aktiviteten Volvo Cars 

genomfört i projektet. Tidigare försök att skapa RFE-algoritmer har misslyckats. 

Möjligheten att lyckas i detta projekt ligger i att fordonen nu har fler interna sensorsignaler 

att tillgå, kraftigare processorer och att vi kan aggregera friktionsestimat från flera 

uppkopplade bilar i Volvo Cars moln. 

RFE-algoritmerna omfattar tillsammans cirka 10 000 rader kod. 

I arbetet med att utveckla RFE-logiken har teamet på Volvo Cars också skapat nya 

utvecklingsmiljöer för att effektivt kunna upprepa tester på insamlade data som ett stöd för 

den iterativa utvecklingen. Mängden data har succesivt ökat allt eftersom dats från 

genomförda expeditioner inkluderats. 

Utvecklingen av RFE-logiken har initialt varit fokuserad på att skatta låg friktion vid halka 

med en acceptabel kvalité (”true positive”). Därefter har fokus breddats till att inkludera 

behovet att undvika felaktig skattning av låg friktion vid bra väglag (”false positive”). För att 

testa hur ofta, eller sällan, RFE mäter fel vi bart väglag används data från sommarkörningar. 



Friktionsestimat och konfidens 

RFE-algoritmen skattar friktionen mellan väg och däck vid acceleration eller retardation. 

Systemet skattar alltså inte friktionen kontinuerligt. Friktionen skattas på en skala [0..1] där 

värden under 0.3 tolkas som halt väglag. Varje friktionsestimat ges ett konfidensmått, som 

indikerar hur ”säker” eller ”osäker” estimeringen är. Konfidens anges på en skala [1..7] där 7 

är väldigt hög konfidens och värden under 4 skall anses vara för osäkra för att användas. 

RFE-varianter 

RFE-logiken har två SW-grenar, en för OBD-modulerna och en annan som är avsedd för de 

data som finns tillgängliga i Volvo Cars nya SPA-plattform. OBD-modulerna är framtagna 

för de Volvobilar som idag finns i trafik i stora volymer (det finns inte tillräckligt många nya 

XC90 på gatorna för att kunna samla tillräckliga data från en sådan flotta). Syftet är att 

kunna testa RFE med dagens Volvobilar. 

Dagens Volvobilar erbjuder något färre signaler som input till RFE än bilarna som är 

baserade på den nya SPA-plattformen (XC90). Det är därför rimligt att anta att RFE 

fungerar ännu bättre när logiken använder data från en bil baserad på den nya SPA-

plattformen än data från en bil baserad på den nuvarande plattformen. 

 

Figur 110: Två SW-spår för RFE-logiken (grenar) 

 

RFE resultat 

RFE-logiken har uppdaterats och resultaten har analyserats under våren baserat på de data 

som samlats in under vintern 2014/2015. 



 

 

Figur 111: Skillnaden mellan falska mätningar (grön och röd) och korrekta mätningar (turkos och blå). 

Y-axeln är summan av den totala tiden för uppmätta sensordata under projektet (i sekunder) 

 

Volvo Cars tolkning av resultaten är att RFE-logiken sannolikt kommer ha tillräcklig kvalité 

för de applikationer Volvo Cars hoppas kunna inkludera i sina framtida produkter. 

3.6.9 Test och Validering 

Arbetet med att testa och validera RFE-logiken kan delas in i två delar.  

Kvalitativ 

Den kvalitativa valideringen av RFE syftar till att utvärdera hur väl Volvo Cars RFE-logik 

estimerar friktion. Detta görs typiskt genom referensmätningar och jämförande analys av 

data från Volvo Cars RFE-logik och data från referensmätningarna. 

De kvalitativa testerna genomförs på väg och på provbana. Provbanor ger unik tillgång till 

ytor utan annan trafik där speciella körfall kan utföras. Dessutom ger provbanorna tillgång 

till ett antal olika hala ytor (snö, is, polerad is) och möjliggör insamling data från av flera 

upprepade körningar under konstanta förhållanden. 

Kvantitativ 

För att utröna hur väl en flotta av flera bilar gemensamt kan skatta väglaget i ett vägnät 

bygger Volvo Cars upp en flotta av uppkopplade fordon i Göteborg och Oslo. 

Projektet har inledningsvis fokuserat på den kvalitativa valideringen av RFE-logiken, för att 

färdigställa algoritmerna. Med en utökad flotta i Göteborg och Oslo och med uppdaterad 
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RFE-logik kommer fokus skifta mot en kvantitativ validering under den kommande vintern 

2015/16. 

 

3.6.10 Expeditioner 

Volvo Cars har under projektet genomfört ett antal vinterexpeditioner för att testa RFE-

logiken och för att samla in fordonsdata för fortsatt utvecklingsarbete. Vinterexpeditionerna 

har typiskt genomförts under en arbetsvecka. 

Jokkmokk vintern 2013/14 

Under vintern 2013/14 genomfördes en första expedition till Volvo Cars provanläggning i 

Jokkmokk. Johan Casselgren, Luleå Tekniska Universitet deltog och bidrog med 

referensdata. 

 

Figur 112: Datainsamling med referensmätning från Luleå Tekniska Universitet (Johan Casselgren) 

 

Arvidsjaur vintern 2014/15 

Den första expeditionen vintern 2014/15 genomfördes i Arvidsjaur. Fokus låg på insamling 

av fordonsdata från att större antal varierande hala underlag och upprepade körningar. 

Jokkmokk vintern 2014/15 

Den andra expeditionen vintern 2014/15 genomfördes på Volvo Cars provanläggning i 

Jokkmokk. Fokus låg på insamling av fordonsdata med olika typer av vinterdäck och 

upprepade körningar. 

Statens Vegvesen deltog och bidrog med referensdata från ROAR-systemet.  

Johan Casselgren, Luleå Tekniska Universitet deltog och bidrog med referensdata. 



 

 

 

 

Figur 113: Test och datainsamling med olika vinterdäck i Jokkmokk 

 

Jokkmokks-expeditionen gav projektparterna från Volvo Cars, Statens Vegvesen och Luleå 

Tekniska Universitet tillfälle att arbeta och umgås under en vecka. Expeditionen bidrog till 

en bra förståelse för projektets olika delar och för de olika behoven och begränsningarna hos 

de olika parterna. Expeditionen gav också en insyn i den aktuella statusen i utvecklingen av 

RFE-logiken och de olika utvecklingssystemen. 

Statens Vegvesen deltog även med en referensmätbil (ViaFriction) på den två dagar långa 

resan upp till Jokkmokk, och hem till Göteborg. 

 

Figur 114: Statens Vegvsens mätbilar hos Volvo Cars anläggning i Jokkmokk; ViaFriction och ROAR 

 

 

 



Beitostölen vintern 2014/15 

Den sista expeditionen vintern 2014/15 planerades på ett utmärkt sätt av Statens Vegvesen. 

Trots mestadels bart väglag i området kunde Statens Vegvesen guida expeditionen till 

fjällpass med perfekt vinterväglag - en värdefull erfarenhet för framtida vinterexpeditioner 

eftersom Beitostölen ligger rimligt nära Göteborg. Statens Vegvesen deltog och bidrog med 

referensdata från ROAR-systemet. Även Trafikverket deltog vi denna expedition. 

 

Figur 115: Exklusiv access till ett norskt fjällpass vid Beitostölen Norge 

 

Hällered provbana 

I tillägg till vinterexpeditioner har Volvo Cars utför prover och datainsamling vi ett stort 

antal tillfällen på Volvo Cars egna provbana Hällered som ligger en bit utanför Göteborg. 

Proverna på Hällered inkluderar test av nya RFE versioner och speciella körfall, bland annat 

med tunga släp. 

 

3.6.11 Kommunikation 

Volvo Cars har bidragit till kommunikation om projektet genom pressreleaser, pressevent 

(bland annat i Oslo), grafiska material och animeringar och en demonstration på Mobile 

World Congress i Barcelona 2015. Volvo Cars avser att tala om friktionsestimering vid 

kommande demonstrationer och event. 



 

 

 

Figur 116: Foton från Volvo Cars demonstration på Barcelona Mobile World Congress 

 

För det gemensamma arbetet i projektet har Volvo Cars satt upp en SharePoint-site för att 

dela data och dokumentation med olika projektparterna. 

 

Figur 117: Volvo Cars SharePoint-site för att dela data och information i RSI-projektet 

 

 



3.6.12 Slutsatser 

Volvo Cars har i stort genomfört de aktiviteter som krävs för att utveckla förutsättningarna 

för halkmätning baserat på fordonsdata. Den interna tidplanen på Volvo Cars har varit 

mycket utmanande från projektstart men arbetet har gått så pass bra att det finns goda 

möjligheter att ta forskningsresultaten vidare till nästa fas så som initialt ansattes. 

Volvo Cars preliminära slutsatser såhär långt i projektet är att de kvalitativa testerna av RFE 

är lovande. Det bedöms sannolikt att logiken kan resultera i fordonsdata som med 

tillräckligt god kvalitet estimerar friktionen. 

Utveckling av OBD-modulen och systemlösningarna för flottorna i Göteborg och Oslo är 

genomförda och antalet fordon i flottarna växer under tiden till hösthalkan. 

De data som samlats in från flottorna under den gångna hösten och vintern behöver 

kompletteras kommande vinter; både med avseende på mängden data och även med en 

uppdaterad RFE-logik som inkluderar resultaten av det forskningsarbete som genomförts i 

projektet. 

3.6.13 Fortsättning 

Volvo Cars kommer att leverera data från flottorna i Göteborg och Oslo så som avtalat. Volvo 

Cars ser också möjlighet att fortsätta leverera fordonsdata till samma projektparter, för 

fortsatt arbete med samma syfte som i det genomförda RSI-projekten, även efter 

projekttiden. 

Nya syften eller tillkommande projektparter kräver medgivande från Volvo Cars, bland 

annat mot bakgrund av de gällande avtalen med bilinnehavarna av fordonen som ingår i 

flottorna i Göteborg och Oslo, som reglerar och avgränsar vilka syften insamlade 

fordonsdata får användas till. 

  



 

3.7 Utvärdering av RFE 

3.7.1 Inledning 

Denna rapport beskriver utvärderingen av Volvo Cars Road Friction Estimation (RFE) 

algoritm. Utvärderingen har utförts i området kring Luleå och på Volvos testbana i 

Jokkmokk. Ett flertal väglag har utvärderats men analysen av vissa av de väglag som initial 

planerades att undersökas har inte hunnits med. Anledningen till detta är problem med 

RFE-algoritmen.  

3.7.2 Metod 

Utvärderingen har skett genom kontrollmätningar av friktion under ett flertal olika test 

scenarion där Volvos RFE algoritm har implementerats i olika bilmodeller.  

3.7.3 Kontrollmätningar 

 

Figur 118. Till höger syns RT3 Curve monterad bakom en Volvo XC90. Till vänster en sketch över 

ekipaget. De 2 mäthjulen är monterade med en slip vinkel på 1,5° vilket genererar laterala krafter som 

mäts av två lastceller. 

 

Utvärderingen har skett med tre olika metoder för mätning och uppskattning av friktion. 

Metoderna som använts är: 

• RT3 Curve 

• VBOX 3i 

• MetRoad 



RT3 Curve från Halliday Technolgies Inc, se Figur 118, är en metod som mäter friktionen 

mellan ett specifikt däck (Bridgestone Blizzard Nordic) och vägbanan. Metoden bygger på 

att de två mäthjulen monteras med en konstant slipvinkel på 1,5°, som ses till vänster i Figur 

118. Notera att hjulbredden är mindre än på ett vanligt fordon vilket kan orsaka problem i 

vinterväglag där väglaget kan skilja över vägbanans bredd. Den konstanta slipvinkeln 

genererar krafter lateralt vilket mäts av två lastceller. Krafterna kan sedan översättas till ett 

av tillverkaren specificerat Halliday Friction Number (HFN). Där 0 N motsvarar 0 HFN 

samt 533 N motsvarar 85 HFN. RT3 Curve är konstruerad för att även klara kurvor upp till 

en radie på 50 m. Detta baseras på att förhållandet mellan kraft och HFN är linjärt, detta gör 

att medelvärdet av krafterna för höger och vänster kraftcell ska vara konstant oberoende om 

fordonet framförs rakt eller i en kurva. HFN värdet kan sedan översättas till ett 

friktionsvärde genom att divideras med 100. Det som sker vi kurvor skarpare än 50 m är att 

HFN värdet sjunker något dock inte så drastiskt att det påverkar utvärderingen. Ett annat 

problem som kan uppstå vid mätningar är att ojämnheter i vägen kan göra att RT3 Curve 

lättar från vägbanan. Med lägre HFN värde som resultat, genom att medelvärdes bilda 

mätvärdena minskas påverkan av detta problem. 

VBOX 3i från Racelogic är i princip samma metod som är beskriven i Trafikverkets 

metodbeskrivning Friktionsmätning av vinterväglag MTB 110:2000. Metoden bygger på att 

indirekt mäta glidfriktionen mellan däck och vägbana genom en kraftig inbromsning 

(retardation). I Trafikverkets metodbeskrivning används utrustning från Coralba som mäter 

den longitudinella accelerationen, VBOX 3i är en högupplöst GPS som kan mäta position 

med en noggrannhet på 2 cm. Från GPS positionen kan den longitudinella accelerationen 

beräknas med hög precision och samplingsfrekvens. Den höga samplingsfrekvensen på 20 

Hz innebär att inbromsningen inte behöver följa instruktionerna som är beskrivet för 

utrustningen från Coralba. Utan kortare inbromsningar ger samma resultat. 

 

Figur 119. Longitudinell acceleration från VBOX 3i dividerat med gravitationskonstanten g=9.82. 

Genom att extrahera värdena vid hårda inbromsningar (retardationer) fås friktionsvärde. 



 

I Figur 119 vissas ett exempel på longitudinell acceleration från VBOX 3i från en körning. 

Genom att dividera accelerationen med gravitationskonstanten g=9.82 m/s2 beräknas 

friktionsvärdet mellan däck och vägbana. Detta gäller bara vid hård inbromsning 

(retardation) där ABS-bromsarna går in. För att hitta friktionsvärdena måste sedan dessa 

händelser detekteras i signalen. I Figur 119 är inbromsningarna markerade med en svart 

linje. Denna metod är enkel men innebär att föraren måste ha god uppsikt över trafik 

situationen innan inbromsning sker. 

 

 

 

Figur 120. T.v: MetRoad sensor. T.h: Mäthuvudet i sensorn med de tre lasrarna och fotodetektorn i 

mitten. 

 

MetRoad bygger på klassificering av olika väglag vilket möjliggör att en generell friktion för 

rådande väglag kan uppskattas. Klassificeringen sker genom att belysa vägbanan med ljus 

och mäta reflektionen för tre olika våglängder. Nackdelen med denna metod är att den 

enbart uppskattar friktionen, jämfört med RT3 Curve och VBOX som indirekt mäter 

friktionen mellan däck och vägbana. Fördelen är att den är kontinuerlig, enkel, den mäter i 

hjulspåret och föraren behöver inte anpassa sig efter trafiksituationen. 

Under de olika testen har 1 eller flera av kontrollmetoden använts som referens för RSI 

mätningarna.  

Testscenarion 

För att kunna utvärdera RFE algoritmen behöver ett antal test scenarion definieras. Målet 

med de olika scenariona är att kunna svara på olika frågor hur RFE algoritmen skulle 

fungera implementerat i ett fordon men även ur ett perspektiv där algoritmen 

implementeras i en större fordonsflotta där olika däck, olika körstilar och olika bilmodeller 

kommer påverka resultaten. De olika test scenariona som har definierats är: 

• Dagliga körningar i normal trafik: Innebär flera olika väglagsförhållanden samt ett 

körsätt som anpassas efter trafik situationen.  

• Jämförelse mellan olika körstilar: Innebär att körningarna utförs på samma väglag 

men med olika körstilar. En aggressiv med mer bromsningar och accelerationer och en 

mjuk med motorbroms och långsamma accelerationer.  



• Bromsprov: Innebär hårda inbromsningar med ABS-ingrepp i olika hastigheter och 

med olika bilmodeller. Samt ett scenario med samma bilmodell framförd med hjälp av 

styrrobot för att undersöka hur olika däckstyper påverkar. 

• Normal körning på testbana med olika bilmodeller: Innebär körning längs en 18 

km lång testbana med liknande väglag över hela banan med olika bilmodeller 

• Långkörning med konstant hastighet: Innebär körning på motorväg i ca 90-120 

km/h. 

Under alla körningar har 1 eller flera av kontrollmetoderna använts för att utvärdera RFE 

mot. 

3.7.4 Resultat 

I detta stycke presenteras resultaten från kontroll och RFE mätningarna för de olika test 

scenariona beskrivna i metod stycket. 

Tillgänglighet 

 

Figur 121. T.v:Väglag på E4 mot Haparanda. T.h: GPS-koordinater med de erhållna RFE data 

markerade med *. 

Den 15/11 2014 mättes sträckan Ersnäs till Haparanda med Volvos första version av RFE 

algoritmen. Väglaget bestod av nysnö och mer snö kom under eftermiddagen. I Figur 121 till 

vänster visas en bild av rådande väglag samt till höger visas de erhållna GPS-data med RFE 

data markerade med svarta asterisker. Här kan konstateras att tillgängligheten var låg för 

RFE algoritmen i den första versionen.  
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Efter uppdatering till version 2 av RSI algoritmen blev tillgängligheten för algoritmen 

kontinuerlig. Men det som då gjorde att tillgängligheten stannade vid en låg nivå var 

problem med uppkoppling mot servern. En stor del av de dagliga körningarna under vinter 

perioden mellan januari-februari misslyckades på grund av problem med servern. 

Problemet åtgärdades men även under testmätningarna i Jokkmokk mellan 17-19/2 återstod 

vissa problem då 1/3 del av mätningarna inte innehöll relevant data. Trots brister i 

tillgängligheten har nog antal mätningar kunnat genomföras för att möjliggöra en 

utvärdering. 

RFE med olika däck 

RFE är framtaget för att implementeras i en större fordonsflotta där fordonen kommer att 

framföras med olika sorters däck, det vill säga sommar, dubbfria eller dubbade däck. För att 

utvärdera skillnaden mellan olika däck har mätningar utförts men en och samma bil som 

har framförts med hjälp av en styrrobot för att säkerställa repeterbarheten i testet. Testet 

bestod av inbromsningar och accelerationer samt cirkelkörning på en preparerad testbana i 

Arjeplog under konstanta förhållanden där. För detta test användes den första versionen av 

RFE algoritmen. 

 

 



Figur 122. (a) Visar kontrollmätningen av test ytan. (b)-(e) visar resultatet av RFE mätningar för de 

olika däcken Bridgstone Blizzard Nordic, Continental ContiSummer, Nokian Hakka 7 och Continental 

ContiWinter. 

 

Figur 122 visar resultaten från testet. Figur 122 (a) visar det uppmätta referensvärdet (b)-(e) 

visar de olika däcken. Där (b) är det dubbfria däcket Bridgestone Blizzak Nordic som är av 

samma modell som används som mätdäck på RT3 Curve. (c) är ett sommar däck från 

Continental (ContiSummer). (d) och (e) är två dubbade vinter däck från respektive 

Continental (ContiWinter) och Nokian (Hakkapeliitta 7). Det Figur 122 visar är att med de 

båda dubbade vinterdäcken stämmer mätvärdena bra överens med referensvärdet från RT3 

Curve. Det dubbfria vinterdäcket ger också överensstämmande värden men med större 

spridning. Sommardäcket ger låga värden som inte överensstämmer med referensvärdet. 

Den slutsats som kan dras är har fordonet vinterdäck kommer friktionsvärdena att 

överensstämma bra till ganska bra med referensvärdet. Körs bilen med sommardäck 

kommer friktionsvärdena ligga under referensvärdet. 

 

 

 

Precision i friktionsuppskattningen 

 

Figur 123. Kontrollmätning av friktionsvärdet vid bromsningar. RFE värdet ligger lite lågt jämfört med 

de tre kontrollmetoderna. 

 

En viktig parameter gällande friktionsuppskattning och indirektmätning är precisionen, det 

vill säga hur nära referensvärdet kommer skattningen. Figur 123 visar resultaten av en 

körning där alla fyra metoderna har använts. Noterbart är att det finns partier där de tre 

olika kontrollmetoderna skiljer sig från varandra. Detta har flera olika förklaringar så som 

vilka punkter på vägen man mäter på eller om vägen har varit ojämn och så vidare. Tittar 

man dock på medelvärdet för de olika metoderna så ligger det tre kontrollmetoderna på 

0,39, 0,39 och 0,40 jämfört med RSI som ligger på 0,25 vilket är lågt. Här har fordonet 

(V70) körts aggressivt med flertalet bromsningar för att få ett så bra värde som möjligt. 



 

RFE i dagliga körningar 

Vid de dagliga körningarna uppstod problem med uppkoppling mot servern. Så en stor del 

av mätningar registrerades aldrig. Men de mätningar som registrerades ger en bra 

indikation på hur systemet fungerar i dagligt bruk. 

 

Figur 124. Körning med olika väglag. I den övre delen av figuren visas kontrollmätningarna för de tre 

metoderna. Notera den högre friktionen uppskattad av MetSense sensorn mellan 6300 och 8300 m. I 

den nedre delen av figuren visas RFE från två körningar en med flertalet bromsningar och en med 

mjuk körning 

 

Figur 124 visar ett signifikativt exempel på daglig körning med varierande väglag. Den övre 

delen av Figur 124 visar referensmätningarna med RT Curve, VBOX och MetRoad. 

Noterbart är skillnaden mellan de tre metoderna på sträckan 6300 till 8300 m där MetRoad 

har registrerat högre friktion än de andra kontrollmetoderna. RT3 Curve och VBOX stiger 

också dock inte lika drastiskt. VBOX:en ger liknande friktionsvärde i början kring 6800 m 

vilket indikerar att MetRoad mätning är korrekt att den sedan sjunker för VBOX beror på att 

föraren även testar friktionen i mittsträngen som är lägre. Anledningen till att RT3 Curve 

enbart visar en liten ökning beror på att den körs med det ena mäthjulet i hjulspåret och det 

andra i mittsträngen där friktionen är lägre vilket gör att friktionen blir lägre. 

Den undre delen av Figur 124 visar friktionsuppskattningen från RFE algoritmen för en 

Volvo V70. En körning med aggressiv körstil med kontinuerliga inbromsningar samt en mer 

mjuk normal körstil. Precis som tidigare kan det från Figur 124 konstateras att RFE värdet 

är lågt jämfört med referensvärdena, se även Figur 123. Den andra slutsatsen som kan dras 

är att när inte en aggressiv körstil används minskar precisionen i RSI värdet. Det är enbart 

vid få tillfällen som värdet närmar sig referensvärdena. Detta beror på att fordonet inte 

accelererats, retarderats eller svängt nog kraftigt för att krafter ska genereras för att 

friktionsuppskattningen ska fungera. Därför är det intressant att jämföra olika körstilar. 

Jämförelse mellan olika körstilar 

Det som konstaterades i förgående stycke var att olika körstilar påverkar utfallet från RFE 

algoritmen. För att utvärdera detta genomfördes ett test på en kortare sträcka under en 



begränsad tid för att säkerställa att väglaget var konstant. Tre varv har kördes med samma 

bil (V70) men med tre olika körstilar: 

• Aggressiv (Hard): Kraftigare accelerationer och inbromsningar 

• Mjuk (Soft): Mjukare accelerationer och inbromsningar 

• Broms (Brake): Kontinuerliga inbromsningar med ABS-ingrepp och kraftiga 

accelerationer 

 

Figur 125. Jämförelse mellan olika körstilar som finns beskrivna i metod delen. De olika körstilarna gör 

att utfallet från RFE algoritmen kommer att vara olika vilket ses i den övre delen av figuren. I den 

nedre delen ses fordonets hastighet vid de olika körningarna. 

 

Resultatet presenteras i den övre delen av Figur 125 där det kan ses att körstilen som 

stämmer bäst med överens med kontrollmetoden VBOX är ”Broms”, noterbart är att den 

ligger närmare kontrollvärdena än tidigare, detta beror på att när friktionen sjunker 

minskar felet mellan de två metoderna. Det är också tydligt att ”Aggressiv” körstil genererar 

bättre värden än ”Mjuk” körstil. I den undre delen av Figur 125 visas hastigheten för de olika 

körstilarna.  

Bromsprov 

Bromsproven utfördes på en preparerad testbana i Jokkmokk med tre olika bilmodeller, 

Volvo S60, V60 och XC60. Provet utfördes på samma yta vilket gör att ytan polerades. 

Därför utfördes kontrollmätningar före och efter mätningen. Inbromsningen startade vid 

samma punkt med olika initiala hastigheter mellan 30-100. Här har endast RFE värden med 

bromstyck över 25, tagits med i utvärderingen för att säkerställa en hård inbromsning.  



 

 

Figur 126. Överst: Resultatet från bromsprovet där RSI värdet samt RT3 Curve värden före och efter 

provet presenteras för de tre olika bilmodellerna. Nederst: Exempel på hur hastighetsvariation samt 

bromstrycket och kvalitets mått som registrerats under bromsprovet. 

 

I Figur 126 till vänster visas resultaten från bromsproven. För alla tre bilmodellerna är det 

ett flertal av mätpunkterna som inte stämmer överens med kontrollmätningen med RT3 

Curve. Detta trots att bromsningarna är hårda med ABS-ingrepp och att enbart mätpunkter 

med en kvalité över 6 har använts. I högra delen av Figur 126 visas bromstrycket och 

kvalitetssignalen, gånger 10 för att kunna redovisa båda signalerna i samma figur. Från 

Figur 126 kan konstateras att kvalitetssignalen inte följer bromstrycket vilket kan förklara 

varför värdena till höger i Figur 126 inte överensstämmer helt och hållet. 

 

 



Testbana Jokkmokk 

Den 17-19/2 2015 utfördes ett flertal test på Volvos testbana utanför Jokkmokk. Testerna 

utfördes med tre olika modeller en S60, V60 och en XC60. Banan bestod av kompakt snö 

med inslag av is på vissa ställen vilket gjorde att friktionen kunde sjunka från ca 0,5 till ca 

0,2 på vissa kortare sträckor. Av samtlig insamlad data kunde 2/3 av användas för analys, 

data från XC60 var den som var minst tillgänglig.  

 

Figur 127. Resultat från Volvos testbana utanför Jokkmokk. Överst: Resultatet av normal körstil i den 

övre och hastigheterna i den undre. Nederst: Resultaten av en mer aggressiv körstil med 

hastigheterna visade i den nedre delen. I den högra grafen är det betydligt fler värden som stämmer 

överens med RT3 Curve kontrollmätning vilket överensstämmer med tidigare resultat. 

 

Resultaten som visas i Figur 127 är från fyra körningar med två av testbilarna (S60 och V60) 

samt med RT3 Curve för kontrollmätning. Vid de två testtillfällena kördes bilarna med en 

kort fördröjning efter varandra för att säkerställa samma förutsättningar. Det som skiljer de 

två testen från varandra är körstilen, det vill säga hastighet (se nedre delen av Figur 127), 

acceleration samt retardation.  Liksom i tidigare stycken kan konstateras att resultatet från 

RFE algoritmen förbättras vid mer aggressiv körstil samt att friktionsvärdet är lägre än det 

uppmätta kontrollvärdet. I de övre delarna av Figur 127 har även mätvärden med en 



 

kvalitetsmått högre än 6 markerats. Andelen av mätvärden med högre kvalité ökar också 

med en aggressiv körstil. 

 

Olika bilmodeller 

I tidigare stycken har olika faktorer som kan påverka resultatet från RFE algoritmen 

implementerad i en fordonsflotta redovisats. Även olika bilmodeller och årsmodeller kan 

påverka resultatet. 

 

Figur 128. Den vänstra delen av figuren visar en större mängd av resultaten från de utförda 

testmätningarna i Jokkmokk för RT3 Curve, S60:n och V60:n. Den högra delen visar resultaten för 

testmätningarna utförda med V70:n och RT3 Curve. 

 

I Figur 128 kan skillnaden mellan olika bilmodeller och årsmodell konstateras. Fordonen 

har framförts på vägar med liknande friktion vilket RT3 Curve kontrollmätningar visar. 

Skillnaden mellan S60:n, V60:n och V70:n är stor. Där resultaten från V70:n 

överensstämmer ganska bra med referensvärdet, dock lite lågt, till skillnad från värdena från 

S60:n och V60: som inte stämmer särskilt bra. Detta kan bero på att V70 är av årsmodell 

2015 till skillnad från de andra bilarna som var av en äldre årsmodell. 

Långkörning på motorväg 

Om ett fordon framförs på en motorväg i 90-120 km/h med konstant hastighet generas inte 

krafter för att friktionen ska kunna uppskattas. Därför är det intressant att se hur RSI 

algoritmen levererar under sådana förutsättningar. 



 

Figur 129. Test mellan Ersnäs och Skellefteå, en sträcka på 240 km. Kontrollmätningen har utförts 

med MetRoad. På motorvägen var väglaget torrt eller blöt asfalt med hög friktion. Vissa avfarter var 

täckta med snö eller is. 

 

Till att börja med uppstod problem med data uppkopplingen så RFE algoritmen registrerade 

endast ca 50 % av vägsträckan jämfört med serverlösningen för MetRoad som täckte 99,8 % 

av sträckan. Figur 129 visar resultatet för MetRoads kontrollmätning och RFE algoritmen 

för den sträcka som täcktes av RFE. Här kan konstateras att trots att lite krafter uppstår vid 

motorvägs körning kan RSI uppskatta friktionen på ca 60 % av sträckan. För de övriga ca 40 

% ligger RFE över kontrollmätningen på vissa sträckor vilket inte är ett problem vid hög 

friktion. Problemet är de sträckor där friktionen är betydlig lägre än kontrollmätningen. Det 

vill säga att RFE uppskattar en hal vägbana trots att vägbanan består av torr asfalt.  

3.7.5 Sammanfattning 

Testerna av RFE algoritmen kan sammanfattas i följande punkter: 

• Precisionen i friktionsuppskattningen är låg jämfört med referensvärdena från de tre 

kontrollmetoderna. Detta kan vara en justerings fråga i algoritmen. 

• Precisionen i friktionsuppskattningen verkar fungera bättre i årsmodell 2015 än i äldre 

årsmodeller. Det kan vara resultatet av att vissa av sensorerna har uppdaterats eller att 

andra sensorer lagts till. 

• Precisionen i friktionsuppskattningen påverkas inte mycket av olika vinterdäck, dock 

påverkas RFE värdet om sommardäck används. 

• Tillgängligheten vid försöken har varit beroende av uppkopplingen mot servern vilket 

inte fungerat tillfredsställande med det resultatet att stora testserier har gått förlorade. 



 

• Tillgängligheten och precisionen i RFE resultatet påverkas mycket av körstil. Det vill säga 

om föraren kör mer aggressivt med fler och kraftigare accelerationer och inbromsningar 

kommer en bättre precision och högre tillgänglighet uppnås. 

• Vid körning i konstant hastighet på motorväg uppstår ett problem då friktionen 

uppskattas väldigt lågt trots hög friktion. Detta kan lösas med att titta på kvalitetsmåttet 

men då kommer även data som är relevant att filtreras bort. Detta är ett problem som 

skulle behöva undersökas närmare. 

Bedömning är att RFE fungerar, dock finns flertalet problem som behöver lösas innan 

algoritmen kommer leverera friktionsvärden med hög precision. Däremot kommer 

tillgängligheten vara ett problem som möjligen kan lösas med hjälp av en stor fordonsflotta. 

 

 

 

  



4 Samlade resultat från RSI 

Om detta kapitel 

Ovanstående kapitel beskriver arbetet med, och resultat från de olika work packages som 

projektet RSI består av. Resultaten presenteras i respektive av del dessa kapitel.  

Detta kapitel bryter ut flera av de värdefullaste och intressantaste resultaten från respektive 

work package och erbjuder på så sätt läsaren att ta del av de samlade resultaten från RSI. 

4.1 Tekniska resultat 

4.1.1 RSI-applikation, ett beslutsstödsystem för vinterdrift 

Ett resultat från projektet RSI är en presentationsmiljö för vägväderinformation som 

beskrivs i detalj i kapitel 0 ovan. Denna presentationsmiljö erbjuder stöd till användaren 

genom att applikationen erbjuder: 

• En verktygskedja med specialiserade mjukvaror som ligger till grund för systemet, se 

Figur 130 

• Webbaserad miljö samt en enklare miljö anpassad för mobiltelefoner, se Figur 131 

• Historisk vägväderinformation som t.ex. väglag, vägtemperatur, vägfriktion, utförda 

åtgärder och halktillbud 

• Nulägesbeskrivning av vägväderinformation som ovan 

• Prognos av vägväderinformation som ovan 

• Automatiskt förslag till åtgärd baserat på saltmallen. Vidare finns möjlighet att genom 

lärande processer förbättra saltmallen för situationer där åtgärder identifieras som icke 

adekvata 

• Stöd för olika typer av mobil mätdata 

• Stöd för externa datakällor som t.ex. åtgärdsdata från entreprenörens IT-system 

• Statistik över t.ex. total mängd salt som lagts, uppdelat för vägar och områden, eller 

aggregerad information om förekomsten av olika väglag på olika vägavsnitt, se Figur 132 

och Figur 133 

• En användarmanual för systemet som finns att ladda hem från: 

roadstatus.info/app/manual.pdf 

Nedanstående figurer visar mjukvarukedjan och dataflöden som tillsammans bygger upp 

RSI-systemet. Dessutom visas en skärmbild från RSI-applikationen samt visualisering av två 

typer av aggregerad statistik som kan plockas ut ur RSI. 



 

 

Figur 130: Översikt över mjukvarukedja och dataflöde i RSI 

 

 

Figur 131: Skärmbild över RSI applikation 



 

Figur 132: Antal km i behov av åtgärd, totalt och uppdelat per väglag i olika driftområden. Data från 

februari och mars 2015. 

 

 

Figur 133: Rekommenderad totalmängd salt för respektive område. Data från 22 februari till 3 mars. 

 

Vidare har RSI-projektet resulterat i god teknisk förståelse för hur en utbyggnad av systemet 

sker på ett effektivt och stabilt sätt. Utbyggnader av systemet kan bland annat bestå i: 

• Möjlighet för olika användare inom RSI att enkelt dela information. Exempelvis kan det 

vara intressant för beredskapshavare inom angränsande områden att ha kontakt via 

chatt direkt i RSI. Beredskapshavarna kan då live diskutera läget i sitt och grannens 

driftområde med stöd av de vägväderkartor som visas. 

• Möjlighet att generera order till förare i RSI, via webbformulär, SMS, e-post eller fysiska 

rapporter. 

• Möjlighet för förare att återföra observationer och annan info tillbaka till RSI 
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• Möjlighet att specificera egna områden och rutter i RSI som systemet sedan kan 

presentera detaljerad eller aggregerad data över. 

• Möjlighet att addera nya generationers mäthårdvara, som t.ex. väglagskameror som 

bestämmer väglag och friktion i två dimensioner över stora vägytor.  

4.1.2 Sammanfogning av datakällor 

Ett annat tekniskt resultat från RSI är en generell metod, och ökad förståelse bland 

projektmedlemmarna, hur integrering och sammanvägning av väsensskilt olika datakällor, 

såsom t.ex. VViS-data och generell fordonsdata, kan göras. Detta resultat kommer ligga till 

grund för ett effektivt utvecklingsarbete vid kommande implementering av ytterligare 

datakällor. Kapitel 0 ovan erbjuder detaljerade beskrivningar hur data från olika källor kan 

sammanfogas. 

4.1.3 Kvalitet av fordonsdata – ”bilen som mobil VViS-station” 

För att göra ovan nämnda sammanvägning av VViS-data och fordonsdata krävs en förståelse 

för kvalitén och informationsvärdet hos olika datakällor. I Figur 134 nedan syns att uppmätt 

lufttemperatur från en Volvobil stämmer väl överens med motsvarande mätning från den 

VViS station som bilen passerar. 

 

Figur 134: Uppmätt lufttemperatur från Volvobilar samt från VViS-stationer i ögonblicket då bilen 

passerar aktuell station. 

 

Figur 135 och Tabell 11 nedan visar ett exempel på liknande resonemang, fast gällande 

korrelationen mellan användning av vindrutetorkare och förekomsten av nederbörd. 

Resultatet från denna analys visar att bilar som kör med vindrutetorkare på är en bra 

indikation på att vägen mycket sannolikt är fuktig, medan sannolikheten för nederbörd bara 

för att vindrutetorkarna är påslagna är inte lika hög. Detta resultat kan synas trivialt, men 

tack vare RSI går det sätta siffror på sannolikheterna. Dessa sannolikhetssiffror går sedan 

användas i klimattolkar för att omvandla information om vindrutetorkare till 

meteorologiska parametrar. Detta diskuteras i mer detalj i kapitel 0. 



 

Figur 135: Signal om vindrutetorkare från bilar samt nederbörd från VViS-stationer i ögonblicket då 

bilen passerar aktuell station, samt även nederbörd de timmar innan bilen passerade stationen. 

 

Tabell 11: Exempel på tillfällen med vindrutetorkare och nederbörd från VViS då lufttemperaturen är 

minst 5 grader och under 10 grader Celsius. 

5oC <= Lufttemperatur < 10oC Vindrutetorkare 

(180 passager) PÅ AV 

Nederbörd vid passage 19 1 

EJ nederbörd vid passage 21 139 

Nederbörd inom 3 timmar 33 19 

EJ nederbörd inom 3 timmar 7 121 

 

4.1.4 Användning av RFE-värden – ”bilen som friktionsreferens” 

Resultat från föregående avsnitt visade att information om lufttemperatur och 

vindrutetorkare från Volvobilar har ett stort värde som meteorologisk parameter. En av 

hörnpelarna i RSI är väglagsinformation från mobila mätningar, och speciellt RFE-värdet 

från Volvobilar. Därför tillägnas dessa resultat ett eget avsnitt. Nedanstående två exempel är 

några resultat från den djupare analysen av RFE som görs i stycke 0. 

Väg 1 i Figur 136 nedan är en statlig väg med funktionell vägklass 1, vilket innebär att den 

vinterväghålls, och var vid tillfället torr/fuktig. Detta återspeglas här i höga RFE värden med 

ett medel på 0,65. Detta är den längsta sträckan i denna jämförelse. I histogrammet i Figur 

137 går det se att det finns ett par tillfällen med lägre RFE värden, dessa stämmer inte 

överens med det visuella intrycket av vägen. Vid denna analys är det oklart vad det beror på, 

men det kan eventuellt förklaras av resultaten från kapitel 0: 3.7 Utvärdering av RFE.  



 

 

Figur 136: RFE värden för vägsträcka 1: E20, Torrt till fuktigt väglag. 

 

 

Figur 137: Statistik för RFE värdena på Väg 1. 

 

Väg 5 är en statlig väg med en funktionell vägklass på 5 (Figur 138Figur 52). Detta innebär 

att den i detta område klassas som en vinterväg och enbart plogas. Detta hade lämnat en 

stor mängd gammal is på vägbanan med fläckvisa partier med torr asfalt.  Det dåliga 

väglaget återspeglas tydligt i RFE värdena med ett medelvärde på 0,35 i histogrammet i 

Figur 139. Fördelningen är närmast normalfördelad runt 0,3 men det finns även värden över 

0,5 och uppåt, vilket återspeglar den fläckvis rena asfalten på vägen.  

 

Figur 138: RFE värden Väg 5: Väglag Vinterväg Iskaka 



 

Figur 139: Statistik för RFE värdena på Väg 5. 

 

Resultatet från RFE-analysen som gjorts med syfte att implementera värdet med 

klimatmodellen visar att RFE är ger en statistisk indikation på nedsatt vägfriktion som 

stämmer överens med verkligheten. Däremot finns det ställvisa, oförklarade, avvikelser som 

gör att RFE i dagsläget inte är optimal för punktvis bestämning av vägfriktion. I klartext; 

låga RFE-värden över en längre sträcka innebär mycket sannolikt att det är nedsatt 

vägfriktion, men i dagsläget är ett enskilt lågt RFE-värde inte en lika stark indikation på 

nedsatt friktion i den punkten. 

Ett resultat som följer av att RFE lämpar sig bäst på statistisk nivå är att ett direkt 

friktionsmått likt RFE inte är en nödvändighet för att ett RSI-system ska fungera. Istället 

kan alla former av indikationer på nedsatt vägfriktion vara full tillräckliga. Exempel på 

sådana indikationer är användning av bromsar, ABS-ingrepp, ESP-ingrepp och andra 

liknande halkrelaterade signaler. Det intressanta blir då inte ett försök till exakt 

friktionsmått utan snarare en indikation att det kommer fler halkrelaterade signaler än 

vanligt på sträckan. 

4.1.5 Förbättringar till klimatmodeller för anpassning till RSI 

Som diskuteras i kapitel 0 så har Svevias jourhavare under vintern ibland uppmärksammat 

utvecklingsmöjligheter i klimatmodellerna. En återkommande kommentar har gällt hur 

applikationen visar torr och blöt vägbana. Det är viktigt att dessa faktorer modelleras 

korrekt eftersom en sänkt yttemperatur och en därpå följande påfrysning innebär en stor 

halkrisk.  

Modellen visade under början av vintern kategorierna Torr/Fuktig och Våt som två separata 

kategorier. Denna uppdelning upplevdes som för grov och gränsen för Vått väglag för högt 

satt. Därför gjordes ett arbete med att justera gränsnivåerna i modellen.  

Efter återkoppling med jourhavarna samt omfattande analysarbete med hjälp av 

vattendjupsmätare och sprayutrustning ändrades kategorierna i applikationen från 

Torrt/Fuktigt och Våt, till Torr, Fuktig och Våt. Denna förbättring leder till mer realistiska 

upptorkningsförlopp, som i Figur 140. 



 

 

Figur 140: Exempel på den nya väglagsklassen Fuktig vid en upptorkningssituation den 28 februari 2015 från kl 
07:00 till 11:00. 

Tack vare resultat från RSI har liknande förbättringar kunnat göras till klimatmodell och 

övriga mjukvarukedja för att skapa vägväderinformation med högsta möjliga kvalitet. 

4.1.6 Metodutveckling 

Många intressanta observationer har gjorts under projektet men eftersom data ännu bara 

samlats in under en vintersäsong har inte alla dessa observationer kunnat analyseras helt. 

Ett exempel på observation är systematiska temperaturskillnaden mellan VViS-station och 

den närmaste omgivningen vid halksituationer. Detta skulle i sin tur kunna möjliggöra en 

kvantitativ analys av hur VViS-stationens placering representerar sin omgivning. För att 

kunna dra långtgående slutsatser ur sådana observationer behövs data från flera 

vintersäsongen för att kunna utesluta väder- och tidsavvikelser. 

Med hjälp av insamlad data har dock metodik tagits fram för denna typ av analys. 

Kommande vintersäsonger är det därför möjligt att skapa riktade mätkampanjer helt i syfte 



att samla in data som är relevanta och tillräckliga för att kunna påvisa eller dementera 

teorier kring observationer.  

Analysen av VViS-stationernas placering beskrivs utförligare i avsnitt 0. 

Ytterligare metoder som utvecklats och förfinats inom RSI leder också till insikten att 

resultaten år applicera för att göra bedömningar om vägnätet som inte är relaterade till 

halka. Genom att applicera metoder och system för att sammanfoga mobil mätdata med 

infrastrukturell data finns en rad möjligheter. Det kan till exempel handla om bedömningar 

av beläggningskvalitet och status på vägutrustning. I förlängningen går tekniken och 

metodiken för RSI applicera även på järnvägssystemet. 

4.2 Effektresultat 

Den effektanalys som gjorts inom projektet RSI har funnit flera påvisbara effektresultat av 

införandet av ett RSI-system som ordinarie hjälpmedel och beslutsstödsystem inom 

vinterdriften. Dessa effektresultat är: 

• Minskad förbrukning av salt och drivmedel 

• Minskad tid behövs för att kontrollera befintliga vägar 

• Bredare informationsunderlag för uppföljning och analys 

• Delad data mellan aktörerna ger förutsättning till framtida standardisering av 

beslutsprocesser av vintervägsunderhåll. 

• Delad data ger Trafikverket framtida möjligheter att förändra och utveckla 

ersättningsmodeller och tillföra fler incitament i stället för viten - när beslutet bygger på 

en sammanvägd bedömning i RSI vilken baseras på flera källor. 

• Ökad trygghet för beredskapshavaren i sitt beslut. 

Detaljer kring dessa resultat och hur de kommit fram presenteras i kapitel 0 - 3.2 

Affärsmodeller, effektanalys och upphandling. 

 

4.3 Upphandlingsstöd 

I kapitel 0 analyseras och presenteras olika tänkbara former för inköp och drift av ett RSI-

system. Resultatet är att vid val av entreprenadform bör siktet med lång tidshorisont vara 

inställt på totalentreprenad, då den ligger i linje med Trafikverkets övergripande strategi att 

göra mindre i egen regi. Dock bedöms det som svårt att få till kontrakt på leverans av 

fordonsdata, vilket gör att Trafikverket bör bryta ut denna del och på egen hand göra en 

upphandling av fordonsdata.  

För att inte tappa i utvecklingskraft kan det vara lämpligt att göra ett begränsat fältförsök. 

Det finns tillgång till experimentdata från Volvo personvagnar under 2 till 3 år för 

Västsverige och det är därför möjligt att i detta område ta ett steg framåt parallellt med 



 

upphandlingsprocesserna. Detta ger en möjlighet att utöka beslutsunderlaget för att på så 

sätt förenkla valet och utformningen vid en upphandling från Trafikverkets sida. 

4.4 Övriga resultat 

Resultat som från början inte låg inom ramen för RSI-projektet men som visat sig efter hand 

presenteras här i ett avsnitt för sig. Målet med RSI var ursprungligen och huvudsakligen en 

vidareutveckling och demonstration av en teknik samt analyser av effekter och möjligheter 

som tekniken medför. 

Under projektets gång visade det sig att data som samlas in via RSI-systemet har ett större 

värde än bara som stöd för kortsiktig planering och uppföljning av vinterdriften. 

4.4.1 VViS-stationers representativitet 

 

Figur 141: Lufttemperatur från körning och VViS Lufttemperatur den 17 

december 2014. Cirklarna visar avstånd från VViS 10km, 5km och 1km. 
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temperatur stämmer med VViS-stationen, men också hur lufttemperaturen vid 

VViS-stationen stämmer överens med lufttemperaturen i stationens närområde. 

Denna typ av analys kan leda till slutsatser om hur representativa VViS-stationer är 

för vägsegmenten, men också hur temperaturvariationerna ser ut i landskapet. 

Dessa analyser leder till förbättringsmöjligheter för RSI på sikt. 

Figur 141 och Figur 142 ovan visar tillfällen med stora variationer i lufttemperatur 

som uppmätts från Volvobilar. Det framgår också av Figur 141 att i just det exemplet 

finns ingen VViS-station som fångar denna variation. Detta resultat ger ytterligare 

stöd för att fordonsdata är värdefull input till RSI. 

 

 

 

 

Nedanstående figurer; Figur 143 och Figur 144 ger detaljerade bilder över ett antal passager 

med bil förbi VViS-stationer. Kapitel 0 ovan erbjuder ytterligare detaljer kring dessa figurer. 

  

 

Figur 142: Mätningar som gjorts 2014-12-17 respektive 2014-12-08. 



 

 

Figur 143: Lufttemperatur från bil jämfört med VViS och modell (1 och 5 timmar framåt) från en körning 

2014-12-08. 

Figur 144: Lufttemperatur från bil jämfört med VViS och modell (8 timmar framåt) samt en 

lufttemperatur korrigerad med en höjdmodell. Data kommer från en körning 2015-02-16. 

4.4.2 Driftområdesoptimering  

Figur 145 nedan visar driftområden med olika nyanser av grått. Vägsegment inom dessa 

områden visas med en färgskala från blått till rött. Färgerna på vägsegmenten avslöjar hur 

stor del av tidsperioden, i detta fall december 2014, som aktuellt vägsegment haft dåligt 

väglag. Det framgår tydligt av Figur 145 att driftområde Göteborg-Kungsbacka har två 

huvudsakliga regioner med olika frekvens av dåligt väglag. Vidare så delar driftområden 

Landvetter, Borås och Viskadalen på ett område med vägar som skiljer ut sig från övriga 

vägar när det kommer till förekomst av dåligt väglag. 



 

Figur 145: Andel timmar, i procent, med dåligt väglag under december 2014. Färgerna separerar 

intervall om 10 %. 

Med utgångspunkt från observationen att driftområden har grupperingar av vägsegment 

som är olika utsatta för dåligt väglag så går det att undersöka möjligheten till alternativa 

driftområden. Med hjälp av statisk från RSI går det att kvantitativt analysera vägsegment 

och på så vis finna samvarierande vägsegment som kan ligga till grund för 

driftområdesplaneringen. Ett exempel på detta syns i Figur 146 nedan. Notera att eftersom 

RSI körts huvudsakligen i driftområde Göteborg-Kungsbacka och bara under en 

vintersäsong går denna analys i dagsläget inte att fullfölja. Med ett utökat geografiskt 

område för RSI samt kontinuerlig drift under flera vintersäsongen finns det dock stora 

möjligheter att optimera utformningen av driftområden baserat på väglagsstatistik. 

 



 

Figur 146: Tänkbar, alternativ uppdelning av driftområden baserat på statistik över förekomsten av 

dåligt väglag. 

 

4.4.3 Salt- och plogruttsoptimering 

 Analogt med driftområdesoptimeringen i stycket ovan, är det möjligt att med en tids 

statistik från RSI, optimera salt- och plogrutter så att de vägar som är mest sannolika att ha 

samma åtgärdsbehov hamnar tillsammans i en rutt. Figur 147 nedan visar nuvarande 

saltrutt 07 i driftområde Göteborg-Kungsbacka. Vid tidunkten i figuren syns tydligt att 

saltrutten har vägsegment med väldigt olika väglag och således även åtgärdsbehov. Som 

rutten är utformad är det stor risk att vissa vägsegment åtgärdas med salt trots att ingen risk 

för halka förekommer, detta orsakar översalning. En annan risk är att vissa extremt utsatta 

vägsegment får för lite salt, men då saltgivan som regel doseras efter de vägar med störst 

behov är denna risk mindre. 

 

Figur 147: Saltrutt innehållande vägsegment med väldigt olika åtgärdsbehov 

 

En optimering av saltrutterna kan på sikt leda till en minskning i saltanvändning då 

saltgivor i större utsträckning är lämpliga för hela saltrutten. Optimerade saltrutter kan även 

leda till minskning av drivmedelsanvändning då saltrundor helt kan ställas in om rutten 

enbart består av segment som sällan eller aldrig är utsatta för halka. Detaljer kring detta 

finns i kapitel 0 ovan. 

  



5 Diskussion och slutsatser 

Vi går mot en allt mer uppkopplad värld där olika typer av produkter och tjänster 

samverkar, sparar och lagrar information om allt ifrån breda områden som väder men också 

hur vi människor beter oss i olika situationer.  

Baserat på nuvarande och kommande teknikutveckling står det helt klart att en framtida 

RSI-tjänst i det korta perspektivet skulle kunna ersätta många av dagens tidskrävande 

beslut och samtidigt höja kvalitén i det enskilda beslutet vilket gör att både entreprenören 

och Trafikverket som uppdragsgivare har stora möjligheter att spara resurser. Vinnaren är 

samhället i allmänhet och den enskilda föraren i synnerhet. 

I medellångt perspektiv har Trafikverket möjlighet att likrikta och standardisera alla former 

av underhåll av vinterväg. Idag är ersättningsmodellen med friktionsvärden standardiserade 

per vägklass – men här bör checklistor och mallar arbetas fram för hur enskilda 

beredskapshavare skall fatta sina beslut. Med RSI kan också tankar kring exempelvis 

framtida certifieringar för användaren vara aktuella. 

Studien visar också på utmaningen i ett ersättningssystem som baserar sig på en enda 

datakälla, VViS. Det finns vid flera tillfällen situationer där beredskapshavaren inte haft 

någon möjlighet till en korrekt insats. Det gäller snabba väderomslag som beror på 

uppklarning eller påkallat åtgärd av insats utan att detta behövts. Baserat på att RSI följer 

hela processen från taget beslut om ”insats” eller ”ej insats” till genomfört uppdrag och dess 

effekt – finns nu också en möjlighet att förändra synen på de viten som åläggs 

entreprenören det vill säga: - Hur kan ett framtida ersättningssystem premiera 

uppmätt kvalité i stället för att bestraffa felaktigt beslut? 

Med ny teknik och tillämpningar måste en rad nya frågor ställas. Exempelvis när RSI ger 

förslag till insatser - vem kommer att bära ansvaret för en insats? Systemleverantören? 

Trafikverket? Entreprenören? 

I ett långt perspektiv har RSI-projektet skapat förutsättningar att spekulera kring hur 

framtidens underhåll av vintervägar kan fungera. Spekulationerna baserar sig självklart på 

en tillförlitlig teknik, ett engagemang och förståelse från intressenterna och ett 

incitamentsprogram som gagnar både beställare och utförare. I denna framtidsbild har 

beredskapshavaren ett kvalificerat underlag för beslutet och bekräftar endast det som 

systemet visar. Beslutet går vidare utan mänsklig kontakt direkt till insatsfordon med 

förberedd saltgiva med mest effektiva rutt baserad på halka per segment. 

Beredskapshavaren följer endast insatsen i realtid och kontrollerar att insats fått avsedd 

effekt och påkallar eventuella justeringar. Med de omfattande tester som pågår med 

förarlösa fordon är detta också en möjlighet till utveckling. 

Med ny teknik följer nya arbetssätt och metoder som förändras och utvecklas över tid. För 

att RSI skall bli lyckosamt behövs en stegvis utveckling av systemet i nära samklang med 

intressenterna kring nya arbetsmetoder, nya uppföljningsrutiner och framtida 

ersättningssystem. 

RSI visar att data från uppkopplade fordon kan vara av stort värde för planering av 

vinterdriften, men en absolut förutsättning är att data används på ett korrekt sätt. Det visar 



 

sig också att specialiserade mätsignaler såsom friktionsmåttet RFE inte nödvändigtvis är det 

som tillför mest värde för RSI i dagsläget. Utan det kan vara enklare traditionella signaler 

som lufttemperatur, vindrutetorkare och generella halkindikationer som är av störst värde. 

Anledningen är att tillgänglighet och pålitlighet hos mätdata är att föredra över exakta 

numeriska värden med något lägre tillförlitlighet. Med kommande förbättringar till RFE-

algoritmen kan dock denna slutsats mycket väl komma att ändras. 

Förutom att skapa värde för vinterdriften så kan de metoder och system som utvecklats och 

förfinats inom RSI leda till möjligheter även inom andra områden. Genom att integrera 

olika typer av mobil mätdata med infrastrukturell data skapas möjligheter att bedöma även 

andra vägrelaterade parametrar såsom beläggningskvalitet och status på vägutrustning. I 

förlängningen går tekniken och metodiken för RSI applicera även på järnvägssystemet. 

 

 

  



6 Nästa steg för RSI 

För att maximalt uppnå de kortsiktiga nyttor och mål som RSI kan ha, bör systemet 

utvecklas ytterligare med utgångspunkt från resultaten i denna rapport. Detta gäller både 

rent teknisk utveckling, men också utveckling i form av utökat geografiskt område och 

spridning till fler användare. Förutom de kortsiktiga effekter som ett operativt 

beslutsstödsystem som RSI medför finns även långsiktigare nyttor. 

Ett rimligt långsiktigt mål med ett avancerat system som RSI är att skapa möjligheter och 

nyttor större än systemet självt. Med det menas att om RSI används operativt och i 

analyssyfte under flera vintersäsongen skapas en kunskap och databank som kan användas 

för att dra slutsatser med långtgående konsekvenser för den mycket långsiktiga planeringen 

av vinterdriften. 

Med en stor och varierande datamängd skapas ett statistiskt underlag för att kunna 

optimera salt- och plogrutter samt även hela driftområden. I dagsläget skapas rutter 

huvudsakligen utifrån en kortaste-vägen-metodik, men med statistik från RSI kan de olika 

vägsegmentens benägenhet till vinterväglag och halka tas med i ruttplaneringen. Större 

geografiska områden med samvarierande vägsegment skulle kunna ge indikationer på 

lämpligare indelning av driftområden i syfte att skapa bättre förutsättning för respektive 

kontraktsinnehavare att planera driften i sitt område. 

Omfattande statistik från RSI kan även hjälpa vid planering av utbyggnad och löpande 

underhåll av VViS-nätet. Exempelvis kan en VViS-station som baserat på mobila mätningar 

visar sig vara icke-representativ för sin omgivning flyttas. På motsvarande sätt skulle 

uppgraderingar på VViS-stationer kunna fokuseras till de stationer som visar sig vara bäst 

representativa för sin närmiljö. 

Sammanfattningsvis innebär detta att den naturliga fortsättningen för RSI består av två 

huvuddelar: 

• Den första delen är en direkt vidareutveckling av teknik och omfattning som gör RSI till 

ett ännu bättre hjälpmedel i den operativa vinterdriften.  

• Den andra delen är den kontinuerliga driften av RSI. Bara det faktum att RSI är i drift 

och samlar data gör att analyser kan göras och slutsatser kan dras som kan påverka 

långsiktig planering av vinterdriften. 
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