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Nulägesbeskrivning
Uppkopplade fordon som varnar för halka

Verktyg för högupplösta väglagsprognoser
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Digital Vinterväglagsinformation för en hållbar och effektiv kommunal
vinterväghållning
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Syfte
Genom en system- och teknikdemonstration utvärdera och validera nyttan
med användning av digital vinterväglagsinformation för effektivisering av
kommunala vinterväghållningsverksamhet.

Mål
•

Utvärdera användning av digital vinterväglagsinformation för planering
och uppföljning av vinterväghållningsverksamhet med fokus på
pålitlighet, effekter, begränsningar, nyttor och kostnader.

•

Skapa de förutsättningar som krävs för implementering av digital
vinterväglagsinformation hos Trafikkontoret för Göteborgsstad.

•

Implementera digital vinterväghållningsinformation för Trafikkontorets
vinterväghållningsverksamhet i Göteborgs Stad genom att starta första
implementeringsfasen.
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Syfte, Mål och Effekter
Effekter
•

En resurseffektiv vinterväghållningsverksamhet tack vare en optimerad
vinterväghållning som baseras på bättre verktyg för planering,
genomförande och uppföljning av verksamheten.

•

En god förståelse för aktuellt väglag som leder till bättre beslut och
prioriteringar.

•

Minskning av vinterväghållnings negativa påverkan på miljö genom
minskad användning av halkbekämpningsmedel och minskat utsläpp från
vinterväghållningsfordon.

•

Minskade trafikolycksrelaterade kostnader genom ökad trafiksäkerhet och
minskad risk för halka till följd av en effektivare vinterväghållning.

•

Minskade arbetsrelaterade kostnader genom förbättrad arbetsmiljö till
följd av bättre stödverktyg för beredskapshavare.

•

Ökad jämställdhet genom att göra branschen mer attraktiv till följd av
bättre och moderniserad arbetsmiljö.
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Organisation
Projektledare
Hawzheen Karim, ViaPM
Bitr. projektledare
Anders Johnson, ViaPM
Referensgrupp
Hawzheen Karim (ordf.), ViaPM
Håkan Johansson, Göteborgs Stad
Företrädare, entreprenörer
Företrädare, Park och Natur, Göteborgs Stad

Styrgrupp
Anders Asp (ordf.), ViaPM
Helga Waldimarsdottir, Göteborgs Stad
Björn Zachrisson, Nira Dynamics

AP 1: Projektledning och projektkoordinering

AP 2
Demonstration,
utvärdering och
validering
William Jonsson,
Nira Dynamics

AP 3
Kravställning inför
upphandling av DV
Anders Asp,
ViaPM

AP4
Beskrivning av
anpassningsbehov i ITmiljö för mottagning och
hantering av DV
Michael Wallin,
ViaPM

AP5
Behov av anpassning av
verksamhet
Anders Johnson,
ViaPM

AP6
Implementering fas 1

Olivia Nilsson,
Trafikkontoret

www.infrasweden2030.se

Möjligheter och utmaningar
• Just nu jobbar vi med att förstå hur alla systemen fungerar för att
förstå den potentiella nyttan.
• Vi har ett brett spektrum av olika aktörer och individer med olika
bakgrund och erfarenheter
• Välstrukturerad och ”beprövad” process från Digital Vinter från
Trafikverket

www.infrasweden2030.se

