
Under 2021-2022 har bland annat kommunerna Järfälla, Umeå, Karlskrona och Öre-
bro genomfört underhållsutredningar med syfte att kartlägga aktuell status och be-
hov av underhåll av kommunens asfaltbelagda gatunät. Totalt har närmare 200 un-
derhållsutredningar genomförts, i drygt 90 kommuner.

UNDERHÅLLSUTREDNING 
RAMBOLL GER KOMMUNEN KONTROLL PÅ UNDERHÅLLSBEHOVET

Ramboll RST har 30 års erfaren-
het av att erbjuda kommunala 
väghållare stöd i beslut kring 
resursfördelning och planering av 
underhållsåtgärder på gator och 
cykelvägnät.

UnderhållsutredningarUnderhållsutredningar
Genom detaljerad, okulär invente-
ring och besiktning av skadeläget 
samlas information, som ligger till 
grund för att beskriva skicket på 
vägobjekt och mer övergripande 
på vägnätsnivå. Det är viktigt att 
göra en kostnadsmässig avväg-
ning av hur mycket data som 
behöver samlas in - på vilka ytor 
och hur ofta. Ramboll RST inriktar 
alltid metodiken på att optimera 
och avgränsa detta. Fokus läggs 
på körbaneytorna, vars skick styr 
urvalet i åtgärds-planeringen. 
Först i nästa steg görs en grundlig, 
objektsspecifik analys av lämplig 
åtgärd och ev. sidoytor, på utvalda 
objekt. Detta hanteras vanligen 
inom  kommunens organisation, 

men även här kan Ramboll RST bi-
stå med kompetens. Man kan inte 
teoretiskt förutsäga skade-utveck-
ling på enskilda objekt, men i de 
allra flesta kommuner finns inget 
motiverat behov av att avsätta 
resurser på övergrip-ande inven-
teringar oftare än cirka vart femte 
år. En under-hållsutredning kan 
anses ha en god aktualitet över en 
sådan period. Det optimala är att 
varje insats samlas till en komplett 
avstämning på hela vägnätet, för 
att få en förnyat homogen beskriv-
ning av nuläget.

RedovisningRedovisning
All data är digital och GPS-posi-
tionerad, vilket är grunden för den 
genomarbetade rapport- och kart-
redovisning som sam-manställs, 
färdigt att använda i verksamhe-
ten och som underlag för vidare 
användning i kommunens GIS. Le-
verantörer av förvaltningssystem 
som t ex Sokigo, GEOSECMA och 
ISY Road har rutiner för att han-

tera data och resultat från Ramboll 
RSTs underhållsutredningar. 
Data, bilder och resultat kan också 
visualiseras genom Ramboll RSTs 
webbaserade verktyg RIMS. Mer 
om detta beskrivs på hemsidan.

Värdefullt stödVärdefullt stöd
Som kommunal väghållare har Som kommunal väghållare har 
man behov av ett samman-hållet man behov av ett samman-hållet 
underlag, en överskådlig, enkel underlag, en överskådlig, enkel 
och saklig beskrivning av nuläget och saklig beskrivning av nuläget 
på kommunens gator och cykel-på kommunens gator och cykel-
vägar.vägar.
Ett stöd i förvaltningens urval och Ett stöd i förvaltningens urval och 
planering av underhållsåtgärder planering av underhållsåtgärder 
och till den politiska ledningens och till den politiska ledningens 
prioriteringar och beslut.prioriteringar och beslut.
Detta får man genom en under-Detta får man genom en under-
hållsutredning.hållsutredning.
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