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Förord 

FÖRORD 

Detta examensarbete är utfört i ämnet Vatten Miljö Transport (tidigare Väg- och 

trafikplanering) vid Chalmers Tekniska Högskola, i samarbete med J&W Mark 

och Anläggning, Örebro. Arbetet visar på en metod för inventering av området vid 

sidan av vägen, som ger underlag för trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed det 

befintliga vägnätet. 

Jag vill tacka mina handledare Gunnar Lanner, högskolelektor vid Vatten Miljö 

Transport (tidigare avdelningen för Väg- och Trafikplanering) CTH samt Lars 

Kallren, J&W Örebro. Jag vill även tacka Ann Grengmark och Andre Westerberg, 

J&W, som gett mig goda råd på vägen. 

Ett speciellt tack till det trevliga sällskapet vid fikarastema på J&W, Perry, vänner 

och alla andra som på något sätt har medverkat. 

Örebro i mars 2000 

Andreas Eriksson 





Sammanfattning 

SAMMANFATTNING 
Inventering av området vid sidan av vägen syftar till att identifiera farliga 

trafikmiljöer i närheten av densamma. Träd och andra hårda föremål i vägens närhet 

leder årligen till att människor omkommer i samband med trafikolyckor. 

Detta examensarbete handlar om att utforma en metod för inventering av området vid 

sidan av vägen. I det ingår att efter vissa specifika förutsättningar utforma rätt 

kombination av inventeringsutrustning avseende hårdvara, mjukvara, samt praktiskt 

genomförande. Inledningsvis görs en litteraturstudie över de normer som finns eller 

är under framtagande. De ligger till grund för bedömningen av utformningen av 

vägens närområde. Därefter studeras befintliga metoder för datainsamling, samt 

metoder under utveckling. 

Inventeringsprocessen handlar om att samla in, bearbeta och presentera information. 

Den inbegriper också metoder att organisera data. För datainsamlingen valdes en 

fordonsbaserad metod, där inmätningen sker med hjälp av satelliter (GPS), 

kompletterad med ett system för mottagande av korrektionsdata (sk DGPS). 

Dessutom användes en laseravståndsmätare för noggrann bestämning av sidornått. 

En fåltdator med databashanteraren Access användes för att i fålt lagra information 

om sidområdets utformning. För presentationen av inventeringen användes dels 

tabeller, dels ett geografiskt information system (GIS). Inventeringsmetoden testades 

på en tre mil lång vägsträcka, väg E18 mellan Köping och Västerås, i samband med 

ett vägrevisionsprojekt sommaren och hösten 1999. 

Metoden möjliggör att ungefår 15 km vägsida per dag kan inventeras. Användandet 

av DGPS vid inmätning visar på ett fel av ca 5 m i vägens längdled och 

meternoggrannhet i sida, vilket är fullt acceptabelt. Konceptet fungerar väl för den 

här typen av inventeringsjobb och kännetecknas aven låg investeringskostnad, 

effektiv datainsamling, enkelt handhavande, samt att information lagras på ett 

strukturerat sätt redan vid fåltinventeringen. En del brister kan också påvisas. 

Antennen med vilken korrektions data för GPS-utrustningen tas emot fungerar inte 

tillfredsställande. Följden blir att GPS-mätningar tidvis ej kan genomföras och att 

ett reservsystem med digital trippmätare får användas. Om GPS-mottagaren kan 

kommunicera med Access-databasen, skulle arbetsmomentet med att koppla 

koordinater till beskrivande information kunna göras automatiskt i fålt. GIS

redovisningen erbjuder många möjligheter, men visar också på svårigheten att 

grafiskt redovisa mycket information samtidigt. Ett försök med en alternativ, mer 

detaljerad GIS-redovisning gjordes därför för en del av sträckan, med lyckat 

resultat. 
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