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At the Swedish Transport Administration two different maintenance strategies are
practiced to keep cameras in road tunnels clean. The theory of Life Cycle Cost,
LCC, is applied on maintenance depending on its Level of Automation, LoA, and is
further developed. In the case of cameras, in Swedish road tunnels the
processesdemonstrate two different LoA. LCC is used to compare and analyze how
the properties between semiautomatic and manual maintenance affect investment
costs, operational costs and the cost of preventive and corrective maintenance.
Semiautomatic cleaning maintenance of cameras in road tunnels indicate a larger
LCC than manual maintenance. This is due to a larger investment cost for
machinery, but a similar annual cost for preventive maintenance. The presented
properties affecting LCC are placed in a general context. This emphasize the
significance of examining costs at high level of detail and comprehend the
properties causing the costs.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Att automatisera en process är inte alltid mer lönsamt och effektivare, något som framkommer i
en undersökning utförd vid Trafikverket. Studien undersöker hur livscykelkostnad, LCC, för
underhåll påverkas vid olika grader av automatisering och rekommenderar manuellt underhåll
framför semiautomatiskt. Rekommendationen baseras på de faktorer som framkommer under
studien, att det semiautomatiserade alternativet har en hög investeringskostnad, men samma
kostnad för förebyggande underhåll.
Idag handlar inte automation om att ersätta människan, utan om att förstå hur maskiner och datorer
kan integreras tillsammans och föra teknikutvecklingen framåt. Automation finns överallt, från
automatiska dörrar som öppnas i matbutiken till självlärande robotar, och begreppet täcker in
mycket mer än så. Den stora variationen av vad automation kan vara, leder oss till att titta på det
som en glidande skala mellan manuellt å ena sidan till semi-automatiskt och automatiserat å andra.
Tack vare samarbetet mellan maskin och människa har en utveckling kunnat ske och nya system
utvecklats, men behöver allting alltid automatiseras och vilken kostnad medför detta?
Det framkommer i uppsatsen att automation inte behöver vara mer ekonomiskt lönsamt ur ett
livscykelperspektiv. Nyttan med automation är dock att den kan vara mer funktionell och effektiv,
men nya funktioner kan i vissa fall också innebära nya kostnader. Ett konkret exempel på detta
finns att se på Trafikverket och berör underhåll av närmare 1400 tunnelkameror i Sveriges
viktigaste vägtunnlar, så som Södra länken i Stockholm och Götatunneln i Göteborg. Kamerorna
övervakar trafiken och larmar vid olyckor, samtidigt som de hjälper trafikledare att dirigera
räddningspersonal. Om kamerorna är smutsiga aktiveras inte larmen och trafikledningen måste
jobba i blindo. Att hålla kamerorna rena är därför viktigt.
Hos Trafikverket används två olika lösningar för kameratvätt. Stockholmsregionen tvättar sina
1000 tunnelkameror manuellt, medan region väst i Göteborg installerat semi-automatiska
spolsystem. Den semiautomatiska tvätten innebär investeringskostnader och kräver mindre, men
dyrare, underhåll. Med spolsystemet kommer också nya funktionaliteter, i Göteborg går det via en
knapptryckning att tvätta smutsiga kameror. Något som innebär att kameratvättningen kan ske
direkt och inte behöver framflyttas tills nästkommande tunnelavstängning.
Studien som utfördes exemplifierar faktorer som påverkar LCC vid olika grader av automatisering.
Där undersökningen skapar en grund till vidare forskning kring ytterligare faktorer som påverkar
LCC för andra processer än underhåll och då graden av automatisering förändras.
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1. Inledning
24 mars 1999, det som inte får inträffa, har hänt. En lastbil fattade eld mitt inne i Mont
Blanctunneln och som ett resultat av detta omkom 38 personer. I tunneln hade driften och
underhållet delats upp mellan två förvaltningar, en på den franska sidan och en
motsvarande på den italienska. Bristen i samarbete och koordination fick ett olyckligt
utfall, men resulterade i striktare regler för att förbättra säkerheten i tunnlar. Trafikledning
och trafikövervakning utvecklades till att få en central roll och i detta sammanhang är
underhållet av de övervakningssystem som finns vitala för tunnelsäkerheten (Agerberg,
NyTeknik, 2001).
Underhåll av Sveriges vägtunnlar är ett nationellt intressant projekt, inte bara på grund av
den speciella vägmiljö som de utgör, men även för att anläggningarna har en mängd
inbyggda säkerhetstekniska system som kräver tillsyn. För att övervaka trafik och larma
om olyckor sker används tunnelkameror. De är en del av verktygen som trafikledare har
tillgång till och ger en visuell bild över trafiksituationen. Om kamerorna är smutsiga
aktiveras inte larmen och trafikledningen får inte den övergripande bild som är
nödvändig. Att hålla kamerorna rena är därför viktigt för tunnelsäkerheten. (Jonsson,
nationell samordnare, intervju, 160215).
På Trafikverket används i dagsläget två olika lösningar för att rengöra tunnelkamerorna,
ett automatiskt underhåll i Göteborg och ett manuellt i Stockholm. Med framtida
satsningar på Förbifart Stockholm väcks frågan hur tunnelkamerorna ska renhållas och
vilken förvaltning, Göteborg eller Stockholm som har den mest kostnadseffektiva
lösningen och vad det kan bero på (Eklund, teknisk specialist, intervju, 160215). För att
jämföra hållbarheten och lönsamheten mellan alternativen beskrivs kostnaderna under
hela processernas livscykel, genom att undersöka livscykelkostnaden, LCC. Kostnaden
för installationen av system visar bara en del och det är därför viktigt att få ett grepp om
helhetsbilden. Kostnaderna för underhåll kan exempelvis vara flera gånger större än
kostnaden för investeringen (Dhillon, 2010).
För att placera in LCC i en kontext och förstå vilka förutsättningar som kan beskriva
kostnaderna för underhållet används teori om automatisering och specifikt
automatiseringsgrad. Teorin nyttjas till att förklara olika processer utifrån vilken typ av
fysiskt eller kognitivt arbete som ersatts (Frohm, 2009). En aspekt som även återfinns
inom LCC betonar att definiera och avgränsa de alternativ som ska jämföras. Baserat på
den förklaring till LCC som Dhillon (2010)
återger och appliceringen av
automatiseringsgrad Frohm (2009) redogör för, jämförs två alternativ för underhåll i
tunnelmiljö i form av kameratvättning. Metoden visar på de kostnader som finns genom
hela livscykeln hos en process och vilka faktorer som bidrar till kostnaderna.
De specifika egenskaper som bidrar till kostnader för underhåll av tunnelkameror används
som exempel till att utreda vilka faktorer som påverkar LCC av underhåll vid olika grader
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av automatisering. Därmed breddas kunskapen kring vilka kostnader som är bidragande
för underhållsarbete ur ett livscykelperspektiv vid Trafikverket.

1.1 Bakgrund
Trafikverkets roll som förvaltare av Sveriges vägtunnlar ger organisationen möjligheten
att utveckla och modernisera underhållet. Tunnlarna i Sveriges transportsystem är några
av de mest säkra i världen. Här inträffar färre olyckor än i övrigt vägnät i Sverige, men
olyckor i en tunnel kan på grund av miljön runt omkring leda till allvarligare
konsekvenser (Trafikverket, hemsida, 2015b).
För att förebygga olyckor används ett nationellt trafiksystem, NTS, med flera olika
undersystem som låter trafikledare vid trafikcentraler övervaka, reglera och styra
trafikflöden. Av dessa system är framförallt systemet med interntelevisionskameror, ITVkameror intressant för denna studie. Dels används videokamerorna i vägtunnlar
tillsammans med det automatiska stoppdetekteringssystemet, SDS, för att larma om
trafikflöden, dels återger ITV-utrustningen en lägesbild om trafikplatsen till trafikledaren.
Videokommunikationen låter trafikledare bli varse om olycka och ger information till
räddningspersonal på plats vid olyckan. ITV-kamerornas roll i vägtunnlar påverkas också
av krav som ställs från omvärlden. Europeiska direktiv sätter fokus på ökad rörlighet och
framkomlighet i transportsystemet, där verifikation av vad som påverkar trafikflödet,
samt de åtgärder som trafikledare sätter in bör baseras på bedömningar av stillbilder och
video från trafikplatsen.
Sättet som ITV-kamerorna används på i vägtunnlar ställer således krav på bildkvaliteten
och denna påverkas av tekniska faktorer så som bandbredd och överföringshastigheter,
men också av miljöfaktorer, exempelvis smuts, damm och slam på utrustningen som
blockerar synfältet och slår ut SDS. I det vanliga vägnätet kan kamerorna placeras högre
upp och blir inte lika smutsiga. I en tunnel är det mer problematiskt, eftersom smuts
ansamlas i anläggningen och begränsningar i utrymmet tvingar kameran närmare
vägbanan. Tunnelkamerorna som blir smutsiga måste tvättas, okulärt inspekteras och
underhållas för att kunna brukas.
Valet av underhållslösning påverkar Trafikverkets arbete med drift och underhåll, där
underhåll definieras som en kombination av alla tekniska, administrativa och styrande
åtgärder under en anläggnings livstid avsedda att hålla den i, eller återställa den till, ett
sådant skick att den kan utföra avsedd funktion. Planeringen av det intervallbestämda
förebyggande underhållet, FU, och det avhjälpande underhållet, AU, som sätt in allt
eftersom fel upptäcks, baseras på förväntad livstid och avsedd funktion (ASEK 5, 2012)
Trafikverkets har en förvaltande roll av tunnlarna, vilket innebär att de förhandlar nya
avtal och ser till att underhållsentreprenörer följer gällande regelverk. Som ett
komplement till detta jobbar trafikcentralerna mer praktiskt mot entreprenören. Vid
tunnelavstängningar och då fellarm inkommit genom NTS styr trafikledarna och
driftteknikerna hur underhållsarbetet ska utföras.
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För rengöring av tunnelkameror har Trafikverket vänt sig till entreprenörer specialiserade
på underhåll och videoteknik. Även andra tekniker än videobaserad SDS har lyfts fram
som substitut, exempelvis induktionsslingor och radar. Tidigare material om underhåll av
tunnelkameror och vilka kostnader de innebär har inte sammanställts. Det har resulterat i
två olika underhållsstrategier hos Trafikverket idag. En manuell lösning som valts i
Stockholm bygger på att handtvätta regionens nära 1000 tunnelkameror och en
automatiserad underhållsprocessen i form av installerat spolsystem har valts på Göteborgs
över 300 tunnelkameror.
Studien utvärderar underhållsstrategier i tunnelmiljö genom de kostnader som bidrar till
totalkostnaden för processen under hela livscykeln. Där livscykeln är den tänkta
driftperioden och beskriver processens olika faser från utveckling till underhåll. Genom
att undersöka LCC av underhåll skapas en helhetsbild av de kostnader som finns med
varje alternativ och ger förvaltare en kostnadsuppskattning av flera alternativ ur ett
hållbarhetsperspektiv (Dhillon, 2010).
Att inte tydligt sammanställa och följa upp den framtagna informationen eller vilka
kostnader som ligger bakom underhållet har resulterat i ofullständig information och brist
på beslutsunderlag inför kommande tunnelkamerainvesteringar inklusive kameratvätt. Ett
område som kan tyckas smalt och alltför avgränsat, men belyser bristen av
helhetsbeskrivande kostnadsuppskattning på komponentnivå hos Trafikverket. En
skattefinansierad myndighet där resurserna ska användas på mest effektiva sätt.

1.2 Problematisering
Bristen på insyn av utförandet för underhåll i tunnelmiljö av typen kameratvättning och
de faktorer som är bidragande till kostnaderna, ger sämre möjlighet åt förvaltare som
Trafikverket till att välja det mest hållbara och lönsamma alternativet ur ett
helhetsperspektiv.
Problemet för Trafikverket har varit att tvättunderhållet av tunnelkameror i Göteborg och
i Stockholm inte tidigare kunnat jämföras på ett relevant sätt med avseende på lönsamhet.
En uppskattning av investeringskostnader för en blandcentral har exempelvis saknats och
de två regionerna har inte haft tillräcklig med insikt i varandras arbetsmetoder. Denna
undersöknings specifika problem behandlar redogörelsen av vilka kostnader
kameratvättning innebär och vilka faktorer som är bidragande till detta.
Jämförelsen av två underhåll i tunnelmiljö med olika grader av automatisering vid
Trafikverket exemplifierar vilka kostnader som finns hos automatiska och manuella
processer. De funktioner som motiverar automatisering kan däremot innebära större
kostnader utan att det genererar besparingar på andra håll. I studien för kameratvättning
vid Trafikverket återfinns ett generellt problem, eftersom att endast en typ av underhåll
behandlas. I en vidare bemärkelse innefattar problemet beskrivning av de faktorer som
påverkar LCC för andra typer av underhåll, andra processer i helhet, samt faktorer som
påverkar LCC vid andra grader av automatisering än de som undersökts.
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1.3 Syfte
Studiens syfte är att behandla det problem som finns med att belysa faktorer som påverkar
LCC för processer vid olika grader av automatisering. Undersökningen om tvättunderhåll
av tunnelkameror i Sveriges vägsystem illustrerar en sådan process där en typ av
underhåll definieras baserat på automatiseringsgrad och kostnader som finns med
processen ur ett livscykelperspektiv. Det specifika exemplet bidrar till studiens syfte
genom att konkretisera faktorer som påverkar LCC. Syftet med studien är alltså att placera
faktorer som kommer från kameratvättning i en allmän kontext och dra lärdom av den
påverkan dessa har för LCC vid automatisering.
1.3.1 Frågeställning
Frågeställningarna för studien blir först att undersöka alternativen för underhåll vid
Trafikverkets två förvaltningsområden i Göteborg och Stockholm med frågeställningen:


Vilken grad av automatisering ger lägst LCC vid underhåll av tunnelkameror?

Exempel på skillnader i LCC för processer med olika automationsgrad kan ge svar åt den
generella frågeställningen:


Vilka faktorer påverkar LCC vid olika grad av automatisering?

1.4 Avgränsning av problemområde
Studiens avgränsning formar den teoretiska och metodologiska grund forskningen
baseras på. Tre generella områden avgränsar för undersökningen.






Geografi, studien fokuserar på förhållandet mellan två förvaltningar, Göteborg
och Stockholm. Däremot belyses andra områden, som påverkas av samma
nordiska förhållanden och klimat. Ett sådant exempel är Norge.
Process, genom att koncentrera omfattningen av den process som undersöks
syftar studien till att på djupet analysera underhåll i tunnelmiljö i form av
kameratvättning.
Trafikmiljö, vägtunnlar beskrivs som ett utmärkande område på många sätt.
Förutsättningarna är unika för vägnätet och vägtunnlar. Studien jämför endast
alternativ för kameratvättning som är intressant för detta transportsystem.

1.5 Disposition
Studiens struktur baseras på dess syfte. Teori om LCC och automationsgrad presenteras
tidig i rapporten då framförallt metoden för empiriinsamling formas utifrån detta. För att
ge en överblick av rapporten visar dispositionsavsnittet en summering av varje kapiteldel
i Tabell 1.
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Tabell 1 Disposition
Kapitel
1. Inledning
2. LCC utvärderat genom
automationsgrad
3. Metod
4. Tvättunderhåll av
Sveriges vägtunnlar
5. Analys
6. Resultat
7. Diskussion
8. Slutsats
Appendix

Område
Problemområdet beskrivs och studiens precisa syfte
presenteras.
Teoretiskt verktyg och begreppsgrund till att förklara
underhållsprocesser.
Tillvägagångssättet för undersökningen.
Det empiriskt insamlade materialet, grundläggande
introduktion till tunnlar och underhåll vid trafikverket,
men även specifika kommentarer om kameratvätt.
Uppstrukturering av insamlat material utifrån teorin.
Svar till undersökningens frågeställning.
Kommentarer och de lärdomar som uppkommit under
studiens gång.
Undersökningens slutsats.
Material som är av intresse men skalats bort från
rapporten.

För Trafikverkets förvaltare rekommenderas läsning i ordningen som de presenteras
avsnitten 4.2.1, 4.2.2 och 4.3, Appendix B PM - Lärdomar från Norges
teknologisammanläggning om AID i vägtunnlar, kapitel 6, kapitel 7 och kapitel 8. Denna
följd ger först en detaljbild av kameratvätt inklusive personliga kommentarer och
alternativa beprövade lösningar. Där efter presenteras resultatet av studien och en
diskussion av resultatet. Slutsatsen för hela undersökningen och de lärdomar som
uppkommit i fallet för underhåll av tunnelkameror presenteras sist.
I annat fall rekommenderas rapportens naturliga följd. Den teoretiska introduktion som
ges under litteraturstudie utvecklas vidare genom att undersöka hur LCC kan utvärderas
tillsammans med automatiseringsteori för processer. Insynen till det iterativa arbete som
utförs under en LCC-studie motiverar valet för metod och det empiriskt insamlade
materialet presenteras efter detta. Analys av materialet ligger till grund för resultat och
diskussion som leder in studien till vidare forskningsområden och avslutande
kommentarer.
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2. LCC utvärderat genom automationsgrad
Kapitlet inleds med var forskningen för LCC och automation befinner sig i dagsläget.
Utifrån den framtagna beskrivningen introduceras kalkylen för att beräkna LCC. Detta
ger en infallsvinkel till hur teori om automatisering och automatiseringsgrad kan
sammanföras med LCC, något som sker under den avslutande delen av kapitlet,
operationalisering.

2.1 Litteraturstudie
För att bygga upp en bakgrund till denna studie av en applicerbar LCC för olika
automationsgrader genomfördes en fördjupning och instudering av området.
Litteraturstudien genomfördes så att den presenterar den rådande diskussion som förs
inom forskningsfältet (Boote & Beile, 2015). En litteraturstudie ger också den bakgrund
som krävs för att vid kvalitativa metodval genomföra intervjuer och kunskapsinsamling
på ett sådant sätt att relationen mellan intervjuare och intervjuperson, samt vice versa, kan
uppstå på ett naturligt sätt (Trost, 2010). Genom att inhämta kunskap från olika områden,
både online och från Uppsala universitetsbibliotek skapas det i likhet med vad Boote och
Beile (2015) beskriver den bakgrund en studie kräver, för att nå fram till en intressant
problematiseringsgrad och problemformulering.
Då ingen enda LCC passar alla fall lades mycket tid åt att under litteraturstudien finna ett
angreppssätt till LCC så att kostnaderna som presenterades genom kalkylen kunde
appliceras för de olika processerna. Woodward (1997), Dhillon (2010), Tzanakakis
(2013) och Rabbani (2014) behandlade samtliga LCC som främsta modell, men
diskuterade även möjligheten att kunna utvärdera LCC genom ett RAM-perspektiv,
Reliability, Availability och Maintainability. De tre begreppen används exempelvis för att
kvantifiera funktionsvärdet av ett automatiserat system kontra ett manuellt och därmed
ge en indikation på flexibilitet och effektivitet mellan olika processer. Trafikverkets brist
på tillförlitlig och historisk data för underhållet påverkade omfattningen av detta
angreppssätt.
Litteraturstudien vände sig därför mot en mer processinriktad teori om
automationsgrader, vars huvudfokus är att kategorisera arbetsprocesser och beskriva
vilken typ av arbetsmoment som ersätts med maskin och verktyg (Frohm, et al., 2008).
Denna teori som publicerats i Ergonomia baseras på nära 50 års forskning och utveckling
av automation. Definitionen av automation från två perspektiv, mekaniserat (fysiskt) och
datoriserat (kognitivt) är ett bidrag från publikationen. Genom uppdelningen
tydliggjordes och undersöktes vad den senaste forskningen behandlade. Framförallt
uppfattades en inrikting mot hur kognitiv automation och samspelet med människor
utvecklas, i samband med bättre datorteknologi (Fast-Berglund, et al., 2014; Warrol &
Stahre, 2015).
Tillgänglig litteratur vid Trafikverket var begränsad. Däremot använder denna studie
kunskap och begrepp som funnits tillgänglig hos myndigheten. Exempel på detta har varit
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att utgå från Trafikverkets egenutvecklade kalkylmodeller för LCC, implementera de
standarer som presenterats i ASEK 5 & 6 (2012; 2016) och ISO 15686-5 (2008).
Utöver Trafikverket i Sverige har studien även undersökt hur kameratvätt och andra
lösningar tillämpats i grannlandet Norge. Båda länderna delar ett nordiskt klimat och en
liknande förvaltning av transportsystemet. Vad som skiljer länderna åt är däremot antalet
tunnlar, som i Sveriges uppgår till nästan 50 stycken, vilket kan jämföra med Norges över
1000 tunnlar. Sammanfattningen om AID1 av Statens vegvesen (2013) framförts som ett
underlag till de kostnader, för- och nackdelar som finns med alternativa lösningar,
återfinns i Appendix B.
Litteraturstudien avslutades med en fördjupning inom framtida forskningsfält
automatisering av underhåll genom ett LCC-perspektiv inriktar sig mot. Utveckling mot
autonoma system var en diskussion som fördes inom forskningsfältet, vilket kan
översättas till en form av artificiell intelligens. Baserat på stora mängder data optimerar
det autonoma systemet strategier (Ljungberg & Norberg, studentuppsats, 2015).
Automatisering sker redan på bred front och datoriserade processer ersätter mänsklig
tankekraft, där förhållandet mellan människa och autonoma system är ett oerhört relevant
forskningsområde, något som tydliggörs ur det Vinnovasponsrade Produktion2030,
innefattande över 70 olika forskningsprojekt kring människa och automation. (Warrol &
Sthare, 2015)

2.2 Livscykelkostnad
Dhillon (2010) beskriver livscykelkostnad (LCC) som en teori till att jämföra hållbarhet
och lönsamhet mellan olika alternativ. Teorin är framtagen för att betona kostnader vid
en annan tidpunkt än investering- eller reinvesteringstillfället och resulterar i en
helhetsbeskrivning av nuvärdet mellan alternativen som jämförs. LCC visar således det
mest lönsamma alternativet, baserat på kostnader och kategoriserar kostnaderna efter när
de återfinns i livscykeln.
Under denna studie har livscykellängden begränsats till det tidsspann då en organisation
förvaltar över en process, något som även benämns som ekonomisklivslängd.
Definitionen av processens livscykel innefattar därför inte nödvändigtvis alla
bakomliggande kostnader, så som underleverantörens utvecklings- eller
materialkostnader. Fler teorier än LCC undersöker processer och underhåll baserat på
dess livscykel. Livscykelanalys, LCA, är en sådan teori och besläktad med LCC.
Tillskillnad mot LCC som betonar hållbarhet genom lönsamhet, återger LCA den
miljömässiga påverkan alternativ har jämfört medvarandra. En potentiell brist med LCA
är dock värderingen av vilken typ av miljöutsläpp mellan olika alternativ som har minst
negativt påverkan (Dhillon, 2010).

1

AID står för Automatic Incident Detetction, och är Norges motsvarighet till SDS.
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Definitionen av lönsamhet och hållbarhet som används inom LCC kan även liknas med
cost benefint analys (CBA), men skiljer sig i att LCC har ett bestämt fokalt område, eller
tidsrymd. Skillnaden mellan CBA och LCC förklaras följaktligen med att CBA riktar in
sig mot hållbarheten av olika policys eller projekt, medan LCC fokuserar på hållbarheten
av specifika produkter eller processer. Denna skillnad innebär att den livscykellängd som
används i CBA snarare anpassas till projektet som kan inkludera flertalet processer och
produkter, samtidigt som livscykellängden i LCC rättas efter den enstaka process eller
produkt som undersöks (ASEK 5, 2012).
Syftet med denna studie är att undersöka faktorer som påverkar LCC vid olika grader av
automatisering. Dhillon (2010) beskriver att ingen enda LCC passar alla fall, utan
modellen utformas så att den täcker in det fokala problemet. Om LCC definieras utifrån
ISO 15686-5 (2008) som används vid Trafikverket, beskrivs modellen som hållbarheten
för en funktion eller process genom hela dess livscykel då den uppfyller de funktionella
krav som ställts. LCC handlar således om att beskriva olikheter i kostnader mellan
alternativ och under en förutbestämd tidsrymd jämföra dessa, samtidigt som modellen tar
hänsyn till funktionaliteten och de kravs som ställs på processen. Därmed betonar inte
LCC endast lönsamheten hos en process, utan belyser hållbarheten av processen, genom
att väga in effektiviteten hos de funktioner som återfinns.
Tzanakakis (2013) förklarar vidare hur LCC kan används för att specifikt definiera en
underhållsprocess, genom att belysa kostnaderna hos olika faser i livscykeln. Från det att
teknologin utvecklas tills att den är i drift och behöver underhåll. Eftersom att LCC
bygger på antaganden om kostnaderna är det också viktigt att modellen utsätts för en
iterativ arbetsprocess, samtidigt som den kontrolleras med experter inom området. Det
innebär att vissa kostnader kan försummas, medan andra måste specificeras.
Utgångspunkten för en generell LCC ställs upp av Dhillon (2010) i Ekvation (1):

𝐿𝐶𝐶 = 𝐾𝐹&𝑈 + 𝐾𝐼 + 𝐾𝐷&𝑈

(1)

Där
𝐿𝐶𝐶 Livscykelkostnaden för hela processen
𝐾𝐹&𝑈 Kostnad för Forskning och Utveckling
𝐾𝐼

Kostnad för Investering

𝐾𝐷&𝑈 Kostnad för Drift och Underhåll

Beroende på vilken process som undersöks påverkas kostnaden för forskning och
utveckling, investering, samt drift och underhåll till att innefatta olika delkostnader.
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𝐾𝐹&𝑈




innefattar bland annat:
Kostnader för utveckling av arbetssätt, verktyg och maskiner.
Kostnader för att samla in utvecklingsdata.
Kostnader för att få fram prototyper.

𝐾𝐼 innefattar bland annat:
 Icke-återkommande kostnader för investering och reinvestering, där installationsoch avvecklingskostnader innefattas.
 Kostnad för reservdelar.
 Kostnad för systemtest och utvärdering
𝐾𝐷&𝑈 innefattar bland annat:
 Driftkostnad, i form av förbrukade artiklar.
 Kostnad för material
 Underhållskostnader, uppdelad som FU och AU.

Eftersom att LCC handlar om att förutsäga kostnaderna hos en process och jämföra dessa
från ett och samma utgångsläge måste ett gemensamt nuvärde beräknas för varje
kostnadskomponent. Kalkylen utgår från vad som kallas diskonteringsåret, år noll, vilket
betyder att alla framtida kostnader och nyttor värderas till detta år. För
kostnadskomponenter där endast en initial kostnad finns räcker det att beräkna nuvärdet,
𝑁𝑉. Att ta fram nuvärdet innebär bara en del av LCC-kalkylen, för att kunna jämföra
kostnader med olika livslängder används även annuitetsvärdet, årskostnaden (ASEK 6,
2016).
Annuitetsvärdet:
𝐴 = 𝑁𝑉

𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎
1 − (1 + 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎)−𝑙𝑖𝑣𝑠𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙

(2)

Där:
𝑁𝑉
𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎
𝑙𝑖𝑣𝑠𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙

Nuvärde
Diskonteringsräntan satt till 3,5 %, baserat på
ASEK 6 (2016), rekommenderat för Trafikverket.
Tidsrymd för kalkylen.

1
Annuitetsfaktor
−𝑙𝑖𝑣𝑠𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙
livscykel.
1 − (1 + 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎)
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vid

given

kalkylränta

och

Nuvärde:
𝑁𝑉 (𝐾) = 𝐾

1
(1 + 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎)𝑙𝑖𝑣𝑠𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙

(3)

Där:
𝐾
𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎
𝑙𝑖𝑣𝑠𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙
1
(1 + 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎)𝑙𝑖𝑣𝑠𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙

Kostnad
Satt till 3,5 %, baserat på riktlinje från ASEK 6
(2016), om inte annat anges i rapporten.
Tidsrymd för kalkylen.
Diskonteringsfaktor vid given kalkylränta och
livscykel.

Utgångspunkten för LCC-kalkylen i studien baseras på antagandet att ingen kapitalisering
av kostnader behöver göras. I motsats till diskontering som omvandlar framtida
penningvärde till ett gemensamt nuvärde, betyder kapitalisering att tidigare betalningar
räknas fram till samma diskonteringsår, detta är intressant i de fall kalkylen behöver ta
hänsyn till kostnader under byggtiden (ASEK 6, 2016).
För att kontrollera den framtagna kalkylens robusthet utsätts den för en känslighetsanalys.
Värden som är av intresse inkluderar framförallt hur kalkylräntan eller livscykelns längd
påverkar NV och årskostnaden. Livscyklen är speciellt intressant då den påverkar längden
för kalkylperioden och skulle kunna indikera vad som händer om ett underhållssystem
går sönder innan den tänkta brukstiden. Kalkylräntan representerar vad som händer om
produktiviteten i framtiden förändras, det vill säga hur varje krona idag får ett annat värde
i framtiden. Woodward (1997) beskriver även hur andra värden benämnda som kritiska
kostkomponenter kan utsättas för känslighetsanalys, för att undersöka hur dessa
uppskattningar påverkar LCC-kalkylen.

2.3 Automation
Begreppet automation beskrivs av den process som med olika grader av självständighet
ersätter manuellt arbete. Mer specifikt kan en del av automation förklaras som
mekanisering, där den manuella processens fysiska kraft ersätts med mekanisk (Williams
& Li, 1998). Ur ett underhållsperspektiv innebär detta att mekaniserat underhåll beskriver
automationen av den fysiska process som ska genomföras, (Morel, et al., 2009).
Mekaniseringens motsvarighet för ersättning av kognitiv förmåga definieras som
datorisering (Frohm, et al., 2008). Utformningen processen påverkar de faktorer som
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beskriver när automatisering är nödvändig och hur automation ska implementeras på ett
effektivt sätt (Frohm, specialist automation, intervju, 160429).
Drivkrafterna bakom automation är flera, Lee & Seppelt (2009) tar upp strävan efter
högre effektivitet och säkrare arbetsmiljö. För automatisering av underhåll ligger fokus
på tekniska aspekter och framförallt funktionalitet, där ett sådant exempel kan vara
fjärrstyrning av utrustning (Patton & Patton, 2009). Båda artiklarna beskriver nyttan med
automation, men ur olika aspekter.
Undersökningen av vilka faktorer som påverkar kostnaderna för en mer automatiserad
process jämfört med manuellt arbete, definierar processens LCC beroende på hur
automatiserad den är. Att kartlägga och beskriva automation som en skala snarare än två
statiska tillstånd, manuellt och automatiserat, ger utrymme att förklara processerna och
de funktioner som bidrar till kostnader. Tankesättet baseras på att automatisering leder
till användningen och implementeringen av mer avancerade verktyg och maskiner.
Användningen av maskinerna innebär att nya funktioner blir tillgängliga, men också att
nya kostnader tillkommer (Rabbani, 2014).
För att kategorisera automatiseringen av processer belyser både Nof (2009) och Frohm,
et al. (2008) en äldre 17 gradig skala baserad på Brights (1958) bok Automation &
Management. Brights skala håller sig inte konsekvent till den beskrivning av
automatisering, mekanisering och datorisering som återges i modernare forskning, men
ligger till grund för Tabell 2 Automatiseringsgrad (LoA) som baseras på Frohm et. al
(2008). Skalan har ytterligare kompletterats till att klassificera manuellt, semiautomatiskt
och automatiskt arbete, för att tydliggöra att processer kan befinna sig på fler nivåer än
endast manuellt eller automatiskt. LoA kommer från engelskans Level of Automation och
översätts i denna studie till grad av automatisering, alternativt automatiseringsgrad.
Begreppet delas upp mellan LoAM för mekaniserade processer och LoAD för
datoriserade (Frohm, et al., 2008).
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Tabell 2 Automatiseringsgrad (LoA)
𝑳𝒐𝑨

𝑳𝒐𝑨𝑴

Automatisk

Semiautomatisk

Manuellt

1 Helt manuellt
Statiska
verktyg
Dynamiska
3
verktyg
Automatiska
4
verktyg
Statiska
5
maskiner
2

Exempel 𝑳𝒐𝑨𝑴 /𝑳𝒐𝑨𝑫

𝑳𝒐𝑨𝑫
Helt manuellt

Användarens egna
muskelkraft/Användarens tidigare
erfarenheter

Beslutsgivande

Skruvmejsel/Arbetsorder

Lärande

Skiftnyckel/Checklista
Hydralisk momentnyckel/ Verifikation
före genomförande
Maskin för specifik uppgift/ Alarm från
system

Frågande
Övervakande

6

Dynamiska
maskiner

Ingripande

CNC-maskin/Termostat

7

Helt
automatisk

Helt
automatisk

Autonomt system

Tabell 2 beskriver LoA för en process och dess motsvarande funktion. Uppdelningen
mellan datoriserad och mekaniserad automation tydliggör vilken typ arbete i processen
som har automatiserats. De båda extremfallen för LoA 1 och LoA 7 definierar mellan
vilka punkter denna studie beskriver graderna av automatisering.
Mekanisering av processer går från att innefatta manuellt arbete som utförs endast med
fysisk kraft till självreglerande system. Integrationen av mer avancerade verktyg eller
maskiner ställer upp målet mekaniseringen, att minimera fysisk interaktion. Graderingen
förflyttas från att ersätta olika nivåer av manuellt arbete med verktyg till maskiner som
kan utföra specifika uppgifter eller mer komplicerade funktioner. Maskinerna som
implementeras spänner således över ett brett spektrum och kräver mer eller mindre
ingripande från operatörer, därför beskivs denna grad av automatisering som
semiautomatisk. Processerna är inte fullt ut självständiga och LoAM 5 − 6 är följaktligen
inte helt automatisk. Först när processen mekaniserats till den grad att den autonomt kan
reglera arbetet kategoriseras denna som helt automatisk (Frohm et. al, 2008).
Liknande för datorisering av processer beskriver LoAD 2-4 alltid en mänsklig operatör
vid utförandet av arbetsuppgift. Användaren får vid högre nivåer på LoAD successivt mer
hjälp av systemet att slutföra uppgiften. För semiautomatiskt datoriserade processer,
LoAD 5-6, regarerar mjukvaran på vad som inträffar i omgivnignen och kan i större i vid
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högre LoA utföra lämplig åtgärd. Det kan exempelvis vara att skicka larm till tekniker
när fel inträffat eller självmant reglera åtgärdplaner (Frohm, et al., 2008).
Graden av automation för arbete visar på hur automatisering successivt kan
implementeras i processer. Det medför att automatisering inte behöver innebära
installtion av helt nya maskiner och system, utan även kan representeras av inkrementella
anpassningar. För att fånga upp förändringen och beskriva bidragande faktorer som
påverkar en process med lägre LoA jämfört med högre nivåer så bryts arbetet ned i
ytterligare delmoment. Det innebär att en process som till en början graderas som manuell
kan ha inslag av semiautomatiska arbetsmoment, men ur ett helhetsperspektiv fortfarande
uttryckas som manuellt och på motvsvarande sätt kan automatiska processer inkludera
manuellt arbete (Frohm, et al., 2008).
Automatisering av den specifika processen underhåll och LoA för denna typ av process
innebär ytterligare faktorer att ta hänsyn till. Framförallt är en sådan aspekt vilken miljö
underhåll utförs inom. Tillskillnad från andra processer där arbetet kan genomföras i
uppbyggda och specifkt designade miljöer, kräver underhållsprocesser även att arbetet
utförs under andra förhållanden (Lee, et al., 2016). Det innebär att de faktorer som
påverkar LCC för underhåll vid olika grader av automatisering kan återfinnas hos
processer generellt, men att underhåll specifkt ställs inför särskilda utmaningar.

2.4 Operationalisering
Figur 1 representerar kostnadsnedbrytning som använts i Ekvation (1) för att återge LCC.
Baserat på Dhillon (2010) beskrivs varje kostnad innehålla underordnade
kostnadskomponenter. Beroende på vilken typ av process som undersöks, fördjupas
kostnadsnedbrytningen allt eftersom inventeringen av processen fortgår i samråd med
experter (Greene & Shaw, 1990). Kostnadsnedbrytningen i Figur 1 formas även utifrån
den process, i denna studies fall underhåll, som undersöks, kostnader som finns för en
viss LoA återspeglas inte nödvändigtvis för andra LoA.

LCC

Forskning och
Utveckling
Investering
Drift och
Underhåll

Drift
FU
AU

Figur 1 Kostnadsnedbrytning av en automatiserad underhållsprocess
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I Figur 1 delas kostnadskomponenten drift och underhåll upp i tre underkategorier. Detta
genomförs så att skillnaden mellan kostnadskällorna förtydligas och bidragande faktorer
kan urskiljas. Driftskostnaden och kostnaden för FU hos en process kan räknas som ett
specifikt och fast värde, medan kostnaden för AU beskrivs likt en fördelning baserad på
historisk data. Något som påverkar uppskattningen av värdet för faktorn i kalkylen
(Rabbani, 2014).
Varje kostnad i Figur 1 exemplifieras utifrån de tre klassificeringarna om LoA som togs
fram i Tabell 2: manuellt, semiautomatisk och automatisk. Anlednignen till beskrivnignen
är att utveckla de faktorer som påverkar kostnaderna. Faktorer som kan påverka LCC för
de övergripande tolkningarna av processer och underhåll i Tabell 2 bekrivs. Även då
dessa exempel spänner över flera automatiserings nivåer ger de en indikation på de
faktorer som kan påverka LCC.
LCC vid manuellt arbete som har 𝐿𝑜𝐴𝑀 eller 𝐿𝑜𝐴D mellan 1-4 kan beskrivas av:





𝐾𝐹&𝑈 : utveckling av arbetssätt och processer, så att arbetet kan genomföras
effektivt.
𝐾𝐼 : investeringskostnader kan hamna i utbildning av personalstyrkan, att lära ut
arbetssätt som i tidigare livscykelstadie utvecklats, kostnader för verktyg och
utveckling av datorsystem.
𝐾𝐷&𝑈 : drift och underhåll för helt manuellt arbete fokuserar kostnader på löner
och förvaltningsstrategier kring förebyggande och avhjälpande underhåll, så att
arbetstimmar som är den största kostnadskomponetnen kan minimeras.

Semiautomatiska processer som innebär att arbetskraft ersatts av maskiner, men
fortfarande kräver övervakning av operator, 𝐿𝑜𝐴𝑀 eller LoAD mellan 5-6 har en LCC
som kan beskrivas av:




𝐾𝐹&𝑈 : utveckling av maskiner och enklare form av automata, så att tekniker
snarare får en övervakande roll, än aktivt utför arbetet.
𝐾𝐼 : investeringskostnader och engångskostnader för maskiner, där blandannat
installation och injustering innefattas.
𝐾𝐷&𝑈 : drift och underhåll för maskiner kan medföra ytterligare kostnader i form
av den materialåtgång som finns, elförbrukning, eller den specialistkunskap som
krävs för att kunna underhålla maskinerna.

Automatiska processer, 𝐿𝑜𝐴𝑀 eller LoAD 7, ska kunna hantera situationer och agera
utifrån dessa har en LCC som beskrivs av:




𝐾𝐹&𝑈 : utveckling av system, framtagning av prototypsystem.
𝐾𝐼 : investeringskostnader för installation utvärdering och kalibrering av systemet.
𝐾𝐷&𝑈 : drift och underhåll för arbete med automatiska processer kan likt
semiautomatiska processer innebära högre personalkostnader för den
specialistkunskap som krävs.
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Framställningen av LCC för processer med olika automationsgrad synliggör de kostnader
som funktionen hos automatisering innebär. Nyttan med automation grudar sig i vad Lee
och Seppbelt (2009) beskriver som ökad effektivitet. Ur ett underhållsperspektiv kan det
tillexempel innebära att intervallet mellan FU och AU kan öka. Att optimera frekvensen
av underhåll skulle enligt Dhillon (2010) då potentiellt minska en stor
kostnadskomponent för LCC av en process.
Ytterligare ett sätt att skapa en bild kring de förutsättningar som påverkar LCC av
processer med olika automationsgrad är genom en känslighetsanalys. Woodward (1997)
exemplifierar hur livslängden och kalkylräntan är variabler som behöver utvärderas, men
att även andra parametrar kan vara bidragande faktorere som påverkar LCC. En poäng
som Dhillon (2010) också berör med att kommentera hur underhållskostnader för
processer kan bli den största delkostnaden. Känslighetsanalysen visar hur alternativ under
specifkt uppställda förhålladen förändrar sin LCC, utifrån de parametrar som undersöks.
Till exempel skulle en faktor som påverkar LCC mellan en manuell process med låg
investeringskostnad och hög årlig FU-kostnad vara en kort livscykellängd, jämfört med
en autonom process med högre initial kostnad.
Utöver de komponenter som beskrivs av kostnadsnedbrytningen, kan andra typer av
faktorer återfinnas hos processer. Lee & Seppelt (2009) och Patton & Patton (2009)
beskriver nyttan med extra funktioner hos processer med högre LoA, där dessa bidrar till
ökade kostnader och därmed en sämre lönsamhet ur ett LCC-perspektiv. Om nyttan med
funktionerna som kommer med högre LoA, exemplifierat av Patton & Patton (2009) som
fjärrstyrning eller Lee & Seppelt (2009) som säkrare arbetsmiljö, kan fastställas är det
möjligt att inkludera dessa i LCC-kalkylen. Saknas det dock ett sätt att värdera funktioner
så som fjärrstyrning eller dylikt avgränsas omfattningen av undersökningen.
Aspekter som påverkar underhåll i tunnelmiljö och specifikt kameratvättning som den
beskrivs under studiens inledning, behandlar trafiksäkerhet och den utsatta omgivning
som vägtunnlar utgör. Som förvaltare vill Trafikverket minimera påverkan
underhållsarbetet har för transportsystemet, samt hålla utrustning i en sådan nivå att
trafiksäkerheten inte försämras, höga krav ställs således på utrustningen. Funktioner som
högre grader av automatisering bidrar med kan följaktligen hjälpa Trafikverket i sin
förvaltarroll och är en motivation att höja LoA för underhåll. Nya funktioner som
processer medför och vilken miljö processen tillämpas inom, bör därför också finnas till
grund för att beskriva faktorer som påverkar LCC vid olika grader av automatisering,
utöver vad som direkt återfinns i processens kostnadsnedbrytning.
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3. Metod
Studien är en jämförelse av LCC mellan underhållsprocesser av tunnelkameror med olika
LoA, vilket betyder att metodvalet anpassats efter detta (Trost, 2010). Teorin presenterar
att LCC baseras på uppskattningar, något som kräver expertkompetens inom området och
är en anledning till antalet intervjuer som genomförts.
Särskild expertkompetens och utförlig beskrivning rörande underhåll av tunnelkameror
inhämtades genom intervjuer och deltagande observationer. Metoderna som valdes gav
studien möjligheten att erhålla nyanserade och beskrivande svar, något en kvantitativ
metod som enkätundersökningar saknar. Greene & Shawn (1990) belyser också att det
data som samlas in till LCC-modellen ska anpassas så att kostnadsaspekterna kan delas
upp baserat på de förutsättningar som ställs. Det innebär följaktligen att modellen tar
hänsyn inom vilken kontext den implementeras.
Kunskapsgrunden för studien inleddes med en litteraturstudie kring LCC och automation,
via Uppsala universitetsbibliotek samt på Trafikverkets intranät. Inhämtandet av
empiriskt material gick sedan över till kvalitativ information i form av intervjuer och
deltagande observationer. Metodutformningen följer Trosts (2010), samt Holtzblatts &
Beyers (2014) beskrivning av att skapa en grund att stå på inför intervjuer och deltagande
observationer. Rätt utfört skapar detta ett djup för studien kring en specifik och
förklarande frågeställning.

3.1 Urval
Urvalet för studien kategoriserades enligt Tabell 3. Uppdelningen av intervjupersonerna
visar den infallsvinkel de bidragit med till det empiriska materialet. Organiseringen i
celler baseras på Trost (2010) och underlättar senare kategorisering av intervjupersoner.
Tabell 3 Urval
Teknisk
Område Stockholm
Cell
C1

Göteborg
C2

Förvaltare
Annat
C3

Stockholm
C4

Göteborg
C5

Annat
C6

I Tabell 3 är de sex cellerna uppdelade mellan teknisk och förvaltare. Teknisk beskriver
hur intervjupersonen under mötet bidragit med teknisk kunskap om förutsättningarna för
en process. Förvaltare har istället bidragit med kostnadsaspekter för samma process.
Raden Område i Tabell 3 delar upp intervjupersonerna efter det område de bidrar med
information inom. Kategorin Annat i Tabell 3 kan exemplifieras med att intervjupersonen
har intervjuats angående tunnelkameror, men inte arbetat med dessa i Stockholm eller
Göteborg. Under avsnittet Intervjuer presenteras de intervjupersoner som kontaktats,
samt vilken cell de tillhör.
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Studien utfördes på kontoret i Solna och har baserat på det ämnat att inkludera den
terminologi och det arbetssätt som används för förvaltning och underhållsarbete vid
Trafikverket. Majoriteten av intervjupersonerna har arbetat på kontoret i Solna, något
som påverkat studiens utformning och totalt har intervjuer från 23 personer sammanställts
i undersökningen. Fördelningen inom varje urvalscell visas summerat i Tabell 4.
Tabell 4 Urval, Summerat
Teknisk
Område Stockholm Göteborg
Cell
C1
C2
5
3
∑

Förvaltare
Annat
C3
4

Stockholm Göteborg
C4
C5
5
3

Annat
C6
4

Att få tag i intervjupersonerna har många gånger gått genom det Trost (2010) benämner
som gate keepers. Det betyder att studiens gate keepers inverkade partiskhet mot urvalet
och studiens utformning. Intervjupersoner som successivt lades till genom referenser från
gate keepers kategoriserades efter Urval
Urvalet för studien kategoriserades enligt Tabell 3. Uppdelningen av intervjupersonerna
visar den infallsvinkel de bidragit med till det empiriska materialet. Organiseringen i
celler baseras på Trost (2010) och underlättar senare kategorisering av intervjupersoner.
Tabell 3. Det gav även den effekt Trost (2010) tar upp som snöbollseffekt. Tidigare
intervjureferenser leder vidare till nya källor och urvalet likt en snöboll som rullar ned för
en kulle växer sig större längs med vägen.
Ett visst överslag kan beskrivas mot ett Stockholms orienterat material, något som till stor
del är ett resultat av placeringen på kontoret i Solna och det Trost (2010) benämner som
just snöbollseffekt. Urvalet av intervjupersoner påverkar således studiens reliabilitet och
validitet.

3.2 Intervju
Intervjuerna utvärderas efter två mått (Trost, 2010):



Standardisering – Som beskriver till vilken grad frågorna, situationen och miljön
är densamma för alla intervjuade.
Strukturering – Som antingen kan förklara hur öppna svarsalternativen låts vara
eller förklarar frågestrukturen och dess rigiditet.

Måttet av standardiseringen av de genomförda intervjuerna hamnar på en låg nivå för
studien. I Tabell 3 skiljer sig exempelvis cellerna C1 och C4 från varandra då målet med
intervju är att få fram olika typer av information. Istället för specifika frågor användes
därför en intervjuguide, Appendix A.
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Svaren från intervjuerna som genomfördes hade initialt en låg grad av struktur, det
berodde exempelvis på inventeringen av kostnader som skulle räknas med i LCCmodellen och att intervjupersonen tilläts förklara underhåll generellt. Senare moment i
studien undersökte specifikt de delar som var av intresse och anpassade frågorna utifrån
detta.
Trost (2010) tar upp en aspekt som skiljer intervjuer från vardagliga diskussioner som
behandlar det jakande svaret, jag förstår. Under en intervju finns ett motiv med
diskussionen, att få intervjupersonens problembild. Att lämna ett jakande svar som
intervjuare kan då resultera i att egna antaganden kommer med i undersökningen.
Holtzblatt och Beyer (2009) beskriver detta fenomen som kontext under interaktionen.

3.3 Deltagande observation
Trost (2010) tar upp att kvalitativa intervjuer kan genomföras utan förutbestämda rigida
frågeformulär, utan istället undersöks frågeområden. En egenskap som också deltagande
observationer baserar sig på (Holtzblatt & Beyer, 2014). På så sätt kan det i denna studie
observeras hur dessa två metodformer kompletterar varandra och hjälpte i att ytterligare
skapa insikt åt de faktorer som påverkar LCC vid olika grader av automatisering.
Att samla information kring en metod eller process handlar om mer än att bara fråga hur
en process går till. En anledning behandlar att människan vanemässigt och undermedvetet
lär sig processer. Denna form av tyst kunskap2 som under intervjuer endast kan beskrivas
med ord. Demonstreras i en annan form under en deltagande observation då undersökaren
kan uppleva hur processen utförs (Holtzblatt & Beyer, 2014).
Återberättandet av en process kan låsa användarens minne till specifika detaljer som inte
är intressant för undersökaren. Att kontextuellt sätta sig in i situationen låter undersökaren
se de aspekter som användaren inte tydligt har möjlighet att uttala sig om. Undersökaren
får även möjlighet att under processens utförande ställa direkta frågor om sådant som är
intressant för studien och kan därför skapa en mer detaljerad bild av situationen
(Holtzblatt & Beyer, 2014).
I likhet med Trost (2010) beskriver Holtzblatt och Beyer (2014)) vidare att
genomförandet av en deltagande observation baseras på fyra principer3.




Kontext – Som intervjuare i denna mening handlar det om att observera och
diskutera vad som händer och fråga varför. Ställ också detta mot ett större
perspektiv (Holtzblatt & Beyer, 2014; jfr Trost, 2010).
Partnerskap – Samarbeta med den som utför arbetet och förstå deras motivation
och strategi, låt denne leda intervjun och kommentera på sina egna aktiviteter.

2

Översatt från tacit knowledge (Holtzblatt & Beyer, 2014)
Vad Holtzblatt och Beyer (2014) beskriver som Contextual Interview och översatts till svenskans
deltagande observation. Liknande översättningar görs av de fyra principerna som innefattas av detta.
3
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Färdiga frågeformuleringar är att undvika, men frågeområden baserade på
studiens syfte användas som guide (Holtzblatt & Beyer, 2014; jfr Trost, 2010).
Tolkning – Innebörden av det språkbruk och handlingar som används är viktigt.
Där intervjuaren ska passa på att dela med sig av sin tolkning för att kunna bli
korrigerad om ett begrepp används på fel sätt (Holtzblatt & Beyer, 2014).
Fokus – Utifrån det syfte som ställts upp för studien, behöver intervjuaren kunna
vägleda vilken information som faller inom studiens omfång och vilken
information som ska lämnas utanför (Holtzblatt & Beyer, 2014).

3.4 Forskningsetik
Den etiska dimensionen för undersökning och informationsinsamling bidrar till
trovärdighet för undersökningar. En egenskap som är speciellt viktigt vid kvalitativ
insamling av data, eftersom att informationen baseras på källor som ofta kan vara svåra
att följa upp (Trost, 2010).
Ett tillvägagångssätt för att bidra med god forskningsetik är att låta intervjupersonen vara
förberedd när information samlas in. Att boka formella intervjutider eller deltagande
observationer. Däremot kan detta skapa ett problem, en interferens, där forskaren inte
endast är observerande utan också påverkar arbetet. Denna studie visar på ett tydligt
exempel av detta problem vid den deltagande observationen som genomfördes i Södra
länken. Arbetstempot under hela den deltagande observationen var lägre än normalt då
det inte fanns plats för de två underhållstekniker som i vanliga fall genomförde
underhållsprocessen (Johansson, arbetsledare, deltagande observation, 160412).
Andra etiska aspekter i denna undersökning berörde även vikten av att skapa transparent
material genom att upplysa läsare om materialet inte har varit referentgranskat eller
publicerat. Att utöka Harvardreferatet med datumstämpel och informationstyp var en
sådan åtgärd, som tagits till för att betona och relatera till undersökningens reliabilitet och
validitet.

3.5 Datainsamling
Abrahamsson (specialist Maximo, deltagande observation, 160310) beskrev att Maximo
är Trafikverkets datasystem för att hålla reda på de underhållsåtgärder som utförs. I
programmet ska underhållsarbete tidstämplats, verkliga kostnader bokföras och
felåtgärder skrivas in. Maximo kan därför användas genom hela processen för underhåll,
samt uppföljning av utfört arbete.
Maximo har använts för att ta fram och uppskatta AU-kostnaden i LCC-modellen, baserat
på den beskrivning Rabbani (2014) återgav om kostnaden. Data har representerats i form
av cirka 2000 arbetsorder mellan 2006 och 2016 skickade från Trafikverket till
entreprenör, samt planeringsinformation av utrustning i tunnelsystemen. Det betyder att
informationen som bygger på data från Maximo har behandlats och granskats för att
filtrera ut eventuella felkällor. Ett sådant exempel är de tidstämplar som en arbetsorder
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får av underhållsentreprenör, eller hur kostnader har kunnat beräknas. Där entreprenören,
för att underlätta sitt eget arbete inte alltid varit noggrann med tidsrapportering, något
som påverkat valet av analytiskt verktyg4 för att kvantifiera funktionerna av
underhållsprocessen och ställa dessa mot LCC.
Att endast ha tillgång till Maximo begränsade denna studie till att ta hänsyn till de
arbetsorder som kommit in eller skickas av Trafikverket. Exempelvis ingår inte
Ulricehamnstunneln i Maximo, så data om anläggningen saknas för studien. Tunnelns
LCC utvärderat genom automatiseringsgrad skulle varit intressant undersöka, baserat på
tunnelns unika förutsättningar att inte ha något planerat FU. Där alternativ med högre
LoA kunnat tillåta kameratvättning, utan närvarande tekniker.
Avsaknaden av historisk data har också påverkats av det faktum att
göteborgsförvaltningen fullskaligt började använda sig av underhållssystemet 2014,
något som resulterat i ytterligare antaganden kring kostnaderna. Kostnaderna för AU i
Göteborg antogs genom att generalisera kostnaden för alla tunnelkameror i regionen och
är därför lika för samtliga tunnlar, se Appendix C. Lösningen togs fram i samråd md
Eklund (teknisk specialist, intervju, 160323).

3.6 Reliabilitet och validitet
Diskussionen kring reliabiliteten för denna studie baseras på Trost (2010) upplysning om
hur det för kvalitativa metoder kan vara något udda att diskutera reliabilitet. Förklarat
utifrån detta perspektiv läggs betoning på att intervjupersonen och deras beteende eller
åsikter inte alls befinner sig i en statisk miljö utan därför ska ses som föränderliga.





Kongruens – Avser att belysa likhet mellan frågorna som avses mäta samma sak.
Precision – Intervjuarens sätt att registrera svar.
Objektivitet – Hur skilda intervjuare registrerar samma sak får samma svar, alltså
inte om att nollställd kunna samla in data, utan att påverka intervjupersonen.
Konstans – fenomenet eller attityden inte förändras över tiden.

Frågorna i denna studie har haft en hög kongruens, framförallt med tanke på det korta
tidsspann som gått mellan intervjutillfällena. Frågorna i sig har inte alltid varit
formulerade på samma sätt, utan baserats på de för intervjupersonen intressanta
frågeområdet. Precisionen har under hela studiens gång ökat, en bättre förståelse för
underhåll och förvaltning av statliga vägnät, tunnlar och arbetsmetoder inom
organisationen ledde till att fler nyanser av svar från senare möten kunde registreras. På
samma sätt har objektiviteten för studien förbättrats, efter att ha genomfört fler intervjuer

4

I Synnerhet valdes RAM (Reliability, Availability & Maintainability) bort som kompletterande
analysverktyg till LCC på grund av detta, även då verktyget bidrar till att sätta fokala underhållsaspekter
som ledtider till underhåll (MTTR), eller tider mellan fel (MTBF) i en kostnadskontext (Tzanakakis,
2013).
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och blivit säkrare i rollen som undersökare påverkades intervjupersonerna i senare del av
studien mindre.
Validitet syftar på hur pass väl frågan eller verktyget faktiskt mäter det den är avsedd att
mäta. Något som blir intressant i flera delar av studien (Trost, 2010). Valet av LCCmodell definierar hur metoden för studien tagits fram. Den operationaliserade teorin bör
också bli utsatt för reflektion för att verifiera att den mäter vad som är avsett. Därför har
flera uppföljningsmöten under senare skede av studien genomförts.
I Tabell 5 påvisas en tendens till stockholmsbaserat material, något som påverkar studiens
reliabilitet och validitet i negativ bemärkelse. Framförallt riktades flertalet diskussioner
med Eklund (intervju, teknisk specialist, 160215; 160222) och Jonsson (nationell
samordnare, intervju, 160215; 160222) till fokusera studien kring kostnadsaspekter.
Eklunds och Jonssons roll som handledare påverkade till exempel vilka intervjupersoner
som rekommenderades. Processen beskrivs av Trost (2010) som snöbollseffekt.
Jämförelsevis fanns begränsningar med vilka personer som kunde kontaktas, vid de
intervjuer och deltagande observationer som genomfördes på plats vid Göteborgskontoret
och nere i Göteborgstunnlarna.
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4. Tvättunderhåll av Sveriges vägtunnlar
I detta avsnitt utreds begreppet tunnlar och tunneltvätt med speciellt fokus riktat på den
tvätt som genomförs på tunnelkameror. Som konsekvens av studiens omfattning
förenklas också beteckningarna av vägtunnlarna. Södralänken består exempelvis av flera
ihopkopplade tunnelrör, varav Sickla- och Nackatunneln inte är direkt sammankopplade
med övriga 18 tunnelpartier, men ändå räknas till samma tunnelsystem. Ett fåtal gånger
har det dock varit av intresse att specificera ett tunnelavsnitt, då har detta presenterats
som fotnoter.
Genomgående tema för denna rapport är att mycket av det underliggande materialet
kommer från interna dokument, möteshandlingar och intervjuer. Det betyder framförallt
att empirin till största delen baserats på dessa källor och hur informationen framställts
genom rapporten är hur de kommit fram vid undersökningen. Vid tillfällen då det varit
nödvändigt att belysa källan har dock detta gjorts vid personliga kommentarer eller vid
figurförteckningar.

4.1 Tunnlar
Underhåll av tunnlar beskrivs som en utmaning. De komplexa anläggningarna är viktiga
noder i transportnätet och en avstängd tunnel bidrar med stora samhällsekonomiska
kostnader. Det betyder att Trafikverket som har en förvaltande roll över anläggningen får
en viktig samhällsfunktion genom att minimera den tid då tunneln är avstängd förklarade
Gustavsson (samordnare, intervju, 160209)
Under en skypeintervju med Blomberg (teknisk specialist, 160219) visade han flertalet
järnvägskameror, både i tunnlar och vid ytan. Trots att kamerorna suttit uppe utan
tvättunderhåll var de rena jämfört med vägtunnelkamerorna. En observation Blomberg
själv kommenterade på. Kamerorna i järnvägstunnlarna sitter också jämfört med
vägtunnlarna längre ifrån varandra, detta beror på kamerornas olika funktion. Blomberg
förklarade att övervakningen av tågtrafiken sker på andra sätt än det SDS som används
vid vägnätet.
Tungt trafikerade vägtunnlar har högre krav på säkerhet och har i regel inte mötande trafik
under jord, tunneln brukar istället delas upp i två motriktade tunnelrör. De få tillfällen
som trafik kan köra motriktat är under avstängningar och när underhållsarbete utförs i
något av tunnelrören. I dessa tunnlar finns tunnelkameror monterade och Figur 2
illustrerar en genomskärning av ett tunnelrör.
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Figur 2 Genomskärning av tunnel, markerad tunnelkamera (Asp, intern presentation,
2010)
I Figur 2 framställs var fläktar, vägskyltar och kameror i en tunnel, kan sitta placerade.
Längs med vägen finns barriärelement och ledljusarmaturer som är viktiga komponenter
bakom säkerhetstänket för vägtunnlar. Ett tänksätt som återkommer och finns med under
hela vägtunnelns livscykel. Från det att anläggningen utformas och utvecklas, med de
investeringar av installationer och säkerhetssystem som ska göras, tills det att dessa
installationer ska underhållas.
Rutan i Figur 2 markerar var tunnelkameran kan sitta i förhållande till vägbanan, men
kamerautrustningen kan även placeras högre upp i tunneltaket, ovan belysning eller i höjd
med skyltar och fläktar. Tunnelkamerorna brukar placeras 5-8 m ovanför vägbanan,
vilket är närmre än liknande kameror vid ytvägnätet. Där placeras kameran upp till 18
meter ovanför trafiken.

4.2 Tunneltvätt
Eftersom att vind eller regn inte spolar av tunnelutrymmet krävs olika former av
regelbundet tvättunderhåll, för att inte smuts ska fastna i apparatur. Årstid och tunnelns
trafikflöde poängterades ut vid flera intervjuer med förvaltare i både Göteborg och
Stockholm som bidragande faktorer till nedsmutsningen av tunnelutrymmet och
intensiteten av nödvändigt FU.
Varje tunneltvätt kan delas in i mindre, specialiserade underhåll som har specifika
ansvarsområden för tunneldelar och installationer. Tvättarna sker med olika frekvenser
och är planerade tillsammans med samordningsansvarig för tunnelavstängningen för att
minimera påverkan mellan underhållsentreprenörer. Samordningen genomförs så att
antalet tunnelavstängningar kan minimeras.
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I stora drag kan tvättunderhåll i tunnelmiljö delas upp i 4 typer av underhållsprocesser
som rengör specifika områden, benämningarna används genomgående i rapporten då
lokala namn skiljde sig mellan förvalningarna (Asp, et al., intern rapport, 2014):





Våtdammsugning – Vägrenar.
Högtryck – Körbanor och sidobarriärer.
Lågtryck – Tak, konstverk och de flesta installationer.
Specialtvätt – Driftutrymmen och känsligare installationer.

Våtdammsugningen liknar mycket de spolbilar som används under våren när grus sopas
upp. På samma sätt som spolbilar samlar upp gruset, så samlar våtdammsugaren in det
vatten och slam som kommer från vägen.
Figur 3 är ett exempel på hur högtryckstvätten kan se ut, med flera lastbilar efter varandra.
Ett sådant tvättåg kan bestå av upp till fem lastbilar som tvättar barriärer och körbana.

Figur 3 Tunnelbarriär rengörs av högtryckstvätt (Asp et. al, intern rapport, 2014)
I Figur 3 demonstreras hur kranarmar monterade på lastbilar med hjälp av högtryckstrålar
spolar av tunnelbarriären. En mer specialiserad tvätteknik och anpassning åskådliggörs i
Figur 4, där förevisas lågtryckstvätt av tunnelutrustning. Likt högtryckstvätt riktas en
mekaniserad arm med ett munstycke längst ut mot utrustningen. Lågtryckstvätten sprutar
vatten med ett tryck på 8 bar, jämfört med högtryckstvätten som har ett tryck på 175 bar
(Asp, internt dokument, 2014).
Under en telefonintervju med Forsman (projektledare, 160321) förklarades det att
lågtryckstvätten inte fungerade som kameratvätt, då ITV-utrustningen är för känslig och
kan ta skada av vattenstrålen. Vidare förklarade Forsman att vägskyltarna som tvättas har
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ett skyddande hölje och är mer stryktåliga. Något som även projektledare Ljungberg
(020216) tog upp vid ett möte angående installationer och vägskyltar i tunnlar.

Figur 4 Lågtryckstvätt av MCS (Asp et. al, intern rapport, 2014)
Studien undersöker underhåll i tunnelmiljö och kameratvättning är den fokala process
som benämns. Specialtvätten beskrivs som en kompletterande tvätt och städning som
genomförs för hand. Underhållet av tunnelkamerorna är väldokumenterat i de tekniska
beskrivnignar som finns för varje tunnel, och vad som ska utföras. Ett exempelutdrag
lyder ”Kamera skall rengöras med fuktigtrasa” (Skoglund, internt dokument, 2015d).
Formuleringen används även, om än något ironiskt, vid trafikcentralen i Stockholm. Vid
intervjun med drifttekniker Merisalo (160216) kom just denna fras upp, som ett sätt att
betona de gånger en specialtvätt genomförts, men smuts på kamerann ändå funnits kvar
efter tvättunderhåll.
Figur 5 exemplifierar hur specialtvätten ser ut för tunnelkamerorna. Denna typ av tvätt
sker inte lika ofta som resterande tvättprogram, utan planeras in 2 till 3 gånger per år
beroende på tunnelängd, antal kameror och årstid berättade projektledare Y. Skoglund
(160207) under ett mötestillfälle.
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Figur 5 Specialtvätt av kamera (deltagande observation, Södralänken, 160412)
Vid intervju hos underhållsentreprenör berättade Stafström (arbetsledare, 080316) att
specialtvätt av tunnelkameror inkluderar rengöring och okulär inspektion. Det vill säga
att underhållsteknikerna visuellt granskar utrustningen så att allting sitter fast och ser ut
som det ska. Samtidigt som linsen till kamerahuset noggrant putsas. De verktyg som
används är en handspray till spolvätskan, en skylift för att kunna transportera operatören
och en trasa att torka kameralinsen med.
Specialtvätten kan utöver att vara ett planerat FU också triggas igång på andra sätt och
bli vad som definieras som AU. Antingen att en trafikledare vill använda sig av kameran
och upptäcker att bilden är smutsig eller, något som är mer vanligt, att mjukvarusystemet
SDS automatiskt rapporterar om dålig bildkvalitet.
Vid intervjuer hos båda trafikcentralerna berättade drifttekniker Mersisalo (160216) i
Stockholm och Marklund (160315) i Göteborg att larmen för dålig bildkvalitet generellt
inte uppfattats som ett problem, larmet dyker upp hos driftteknikern och går snabbt att
åtgärda. Däremot var båda överens om att det uppstår större problem då SDS skickar ut
falsklarm på grund av smutsig tunnelkamera. Detta kan exempelvis innebära att systemet
felaktigt upptäcker trafik som åker i motsatt riktning, så kallad ghost drive och ett akut
larm hamnar hos trafikledaren som då behöver bortprioritera något annat.
4.2.1 Specialtvätt av tunnelkamera i Stockholm
Kameratvättningen i Stockholm är endast den manuella specialtvätt som tidigare har
beskrivits. Kameran rengörs vid regelbundna tidpunkter med FU eller när SDS-larm
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inkommit. Vid annan tid än när FU är schemalagt skickas en arbetsorder till entreprenör
som under nästkommande avstängningsnatt åker ut till kameran och rengör denna.
Underhållsentreprenören burkar dock vanligtvis vänta tills flertalet kameror rapporterats
som smutsiga innan de åker ner under nattavstängning för att tvätta.
Inkapslingen för kamerahuset som demonstreras i Figur 6 togs fram vid byggnationen av
Södra länken och återanvändes i senare anläggningar. Kamerahuset är designat för att
klara av den smutsiga miljö som råder inne i tunnlarna och är därför konstruerade av
syrafast stål.

Figur 6 Tunnelkamera Södra länken (Arne Strid, projektledare, intervju, 060301)
Figur 6 exemplifierar de tunnelkameror som rengjordes tillsamman med Johansson
arbetsledare för kameratvätt i Stockholm under en deltagande observation (160414). Vid
den deltagande observationen undersöktes underhållsprocessen tillsammans med
Johansson där han under arbetet lämnade kommentarer. Underhållet utfördes genom att
två lag om två personer åker i skylift mellan kamerorna. En chaufför och en operatör.
Operatören stod i korgen och var personen som utförde själva arbetet. Praktiskt används
tre verktyg skylift, handspray och trasa. Processen är således enkel, komplikationer som
uppstår är i de fall skyliften går sönder. Skyliften hyrs in från underleverantör och
manövreras av operatören i korgen. Ingen speciell modifikation behövde göras, som med
andra typer av utrustning för tunneltvätt. Handsprutan som används var en ogräspump
som blandades med samma typ av spolvätskeblandning som återfinns i bilar
Tvättandet gick på under en minut och då hade operatören även torkat av kameralinsen.
Största delen av tiden gick istället åt att röra sig mellan kamerorna, sätta upp anordningen
och justera in skyliften i position. Annat arbete i tunneln påverkade i vilken utsträckning
tvättlagen kom åt utrustningen, men under den deltagande observationen som utfördes
gick det att jobba intill andra entreprenörer
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Under nattavstängningen åkte Johansson upp i två på-/avfartsramper till Årstatunneln5,
där största skillnaden var att ena rampen hade haft tvättåg genom sig kvällen innan. Det
var en markant skillnad vid den okulära besiktningen av kamerahuset. Framförallt var det
mindre, nästan inget, damm eller någon ansamlad smuts i den ramp där tvättåget passerat
och kameralinserna, såg nästintill rena ut. Johansson nämnde ett problem med att
specialtvätten inte kunde genomföras i närheten av resterande tvättåg, utan behövde
planeras in att genomföras antingen före tvättåg eller i en annan del av tunneln. Problemet
med att placera specialtvätten före tunneltvätten låg dock i att smuts och slam kunde
spolas ned på den nyligen rengjorda kameralinsen. Något som byggledare för
videoutrustningen, Hermansson (intervju, 160329) också hade upplevt som problematisk.
Vidare diskussion med arbetsledare Johansson under den deltagande observationen
(160412) presenterade tidigare upplägg kring underhållsprocessen för kameratvättning.
Genom åren har Trafikverket framlagt olika modeller där de testat att ändra intervallet på
sitt FU och periodvis endast haft AU. Från ett entreprenörsperspektiv märktes problem
med rytmen i arbetet under den perioden endast AU utfördes. Det handlade framförallt
om den oreda som blev på deras arbetsorder. Först kunde arbetsordern innefatta en
kamera i ena änden av tunneln, för att sedan specificera nästa kamera i andra. Y. Skoglund
kommenterade från Trafikverkets sida att endast AU som underhållslösning hade en
negativ påverkan på arbetet som förvaltare, främst då det bidrog med mer administrativt
arbete än vad som ansågs nödvändigt.
Hermansson (byggledare, intervju, 160329) förklarade att historisk data om vad som
utförts och AU-kostnad för kameratvätten fanns upplagt i Maximo. Att data sträcker sig
tillbaka till 2006 då systemet först infördes och Södra länken i princip var nyöppnad.
Däremot borde endast kostnaderna för de genomförda underhållet användas. Andra
mätvärden i Maximo som när SDS-larmet inkommit eller när felet blivit åtgärdat borde
dock inte vara allt för tillförlitliga.
FU har likt AU också skickats som arbetsorder via Maximo till underhållsentreprenör och
finns därför loggade, men kostnaden har istället varit nedskrivna i de redan förhandlade
kontrakten. Kontrakt av denna karaktär gäller i 3 år, vanligtvis med förlängning i 2 år till.
De planerade FU som finns specificerar specialtvätten av tunnelkamerorna till 2-3 gånger
per år, fördelade under sen höst, vinter och tidig vår. Perioden när ITV-kamerorna blir
som mest smutsiga. Problemen med detta underhåll förklarades av projektledare Y.
Skoglund (intervju, 160207) att underhållsentreprenör inte alltid hinner med att tvätta alla
kameror. Detta hände i slutet av februari samma år efter ett planerat FU. Det fanns ungefär
20 smutsiga kameror i Södra länken, men eftersom att tunnelavstängningar medför
oerhörda kostnader väntade underhållsentreprenör till nästa nattavstängning.
Vidare beskrev Y. Skoglund (projektledare, intervju, 160207) hur Trafikverket i
Stockholm försökt genom kontraktens utformning att uppmuntra till en annan och mer
5

Ramperna: Avfart AB+25211, Koppartunneln och påfart AB+25214, Silvertunneln. Årstatunneln det
tunnelrör i Södralänken med infart i Sickla och utfart österut mot Årsta. Hämtat från Maximo.
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innovativ underhållslösning för kameratvätten. Specifikationerna ska ha formulerats som
funktioner, att få en ren kamera, snarare än att säga att en kamera måste tvättas för hand.
Dock utan resultat, annat än att påverka fördelningen mellan AU och FU. Stafström
(arbetsledare, intervju, 160308) beskrev däremot kontraktupplägget i termer av att det
inte fanns utrymme till att exempelvis installera fasta kameratvättar.
4.2.2 Specialtvätt av tunnelkamera i Göteborg
Största skillnaden mellan Göteborg och Stockholm är de centrala blandcentralerna som
finns installerade i Göteborgs vägtunnlar. Efter att ha genomfört deltagande observationer
och intervjuer med Starkbeck (160315;160316) projektledare för infrasystem i Göteborgs
tunnelsystem beskrevs det hur denna underhållsprocess fungerade, samt vilka funktioner
och kostnader installation av en sådan anläggning medförde. Starkbeck förklarade att
motivationen bakom ett installerat spolsystem kom från en underhållsentreprenör som vid
tunnelplanering kunde erbjuda en sådan lösning. Kostnaden för blandcentralen sågs som
en mindre investering sett för hela tunnelprojektet.
Figur 7 ger exempel på behållaren för spolvätska, trycktunnan och hur den trycksatta
blandningen matas in till tunneln. Centralen har en liknande struktur vid de olika
tunnlarna, där vissa skillnader återfinns i exempelvis storleken på trycktunnan, som då
anpassats till tunnelängden och antalet kameror. Trycket i tvättsystemet bygg upp av en
kompressor och spolvätskan blandas av en pumpmaskin. Kostnaden för
strömförsörjningen av kompressorn och pumpen ansågs vara försumbar. Trycket som
byggs upp beräknas kunna förse tunnelkameror med spolvätska 1km i varje riktning från
blandcentralen. Något som i exempelvis Götatunneln (tunnellängd 1,6 km) innebär att
blandcentralen måste placeras i ett driftutrymme i mitten av tunneln. För Götatunneln är
detta driftutrymme tillgängligt från markytan, vilket underlättar underhållet av
blandcentralen berättade Starkbeck under intervju (Projektledare, 160315).
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Trycktunna

Trycksatt
blandning
till tunnel

Fat för spolvätska 200L

Figur 7 Central spolanläggning (deltagande observation, Gnistängstunneln, 160316).
Vätskan i fatet från Figur 7 är isopropanol, vilket i princip den outspädda vätska som
används som spolvätska i personbilar. Fatet förvaras i ett brandsäkert skåp eller avskärmat
från tunneln, för att minimera risker vid brand. Det blå fatet i Figur 8 rymmer 200L och
beroende på användning och anläggning byts mellan 2-6 gånger årligen.
Blandcentralen förväntas ha en livslängd på upp till 20 år innan en nyinvestering krävs.
Beroende av skicket på slangar, apparatur och installationer anpassas nyinvesteringen
utefter detta. Slitagematerial så som torkarblad byts ut vart tredje år som ett FU, så att
utrustningen är funktionsduglig. Åtgången av spolvätska kontrolleras också regelbundet
under FU vid blandcentralen, men det kan hända att fatet med spolvätska tar slut innan
planerat FU och klassificeras då som AU.
En aspekt som uppkom under besöket i Göteborg var i samband med att skalbarheten på
blandcentralerna ifrågasattes. Den behandlade inte tunnellängden som kunde förses med
spolvätska, utan snarare utrymmet för blandcentralen. För tunnlarna i Göteborg är
blandcentralen placerad utanför tunneln eller i ett stort driftutrymme, som för
Götatunneln. Om denna lösning skulle implementeras i Stockholms befintliga tunnlar
skulle driftutrymmet för blandcentralen behöva delas med annan utrustning och att ha
brandfarlig vätska intill känslig elektroniskt utrustning skulle fungera (teknisk specialist,
intervju, Eklund, 160316). En lösning till detta skulle vara att tillåta blandcentralen ett
eget driftutrymme, vid nybyggnation av tunnel. Detta skulle medföra ytterligare
30

kostnader och var inte en genomförbar lösning, något som Strid (Projektledare, intervju,
160313) kommenterade under en intervju vid Förbifart Stockholm.
Från driftutrymmet matas den trycksatta blandningen ut till tunneln, där den fördelas i
mindre avgreningar. Slangarna som inte är större än en trädgårdsslang leds via kabelstegar
längs med hela tunneln till varje kamera. Figur 8 illustrerar en skiss på
kameraanordningen samt hur spolvätskan leds till munstycket och var torkarbladet sitter
placerat, figuren är baserad på en bild hämtad från Pålsson (intern rapport, 2014), med
ytterligare schematiska tillägg av slang, magnetventil och torkarblad.

spolslang

Torkarblad

magnetventil

spolmunstycke

Figur 8 Illustration av kamerahus och montering
I Figur 9 förtydligas det hur slangen med spolvätskan matas in och vid kamerahusets
nedre högra hörn och regleras med en magnetventil. Fram tills magnetventilen tillhör
tvättsystemet projektledaren för VA och ventilation, efter det tar enheten för Infrasystem
över ansvaret.
Byggledare Lundberg beskrev under studiebesöket och intervju i Göteborg (160316) att
hela processen från att blanda spolvätska i blandcentralen till att distribuera varje enskild
kamera med spolvätska som ett enkelt VA-system. Projektledare Starkbeck (intervju,
160316) berättade under samma intervju att Göteborg efter att ha fått en tunnel installerad
med blandcentral vart tillräckligt nöjda med underhållsprocessen och valt att fortsätta på
det spåret.
Däremot uppdagades det under en telefonintervju med projektledare Forsman (160321)
som förvaltar över tunneltvätten i Göteborg att ett automatiserat spolsystem verkade
onödigt, eftersom att tunneln ändå stängs av flera gånger per år för tvättunderhåll och att
underhållstekniker då har tillgång till kamerorna. Trots att Forsman jobbar vid
Göteborgsförvaltningen såg han ingen nytta med detta, utan under flertalet andra
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intervjuer i både Stockholm och Göteborg kommenterades nyttan av fast tvättanordning.
Ett exempel som Starkbeck (projektledare, 160418) poängterade under telefonintervju
var att kameran vid behov direkt kunde rengöras, utan att behöva vänta som AU tills nästa
avstängningsnatt.
De installerade systemet är kopplat via NTS till trafikcentralen och låter drifttekniker via
en knapptryckning rengöra kameralinsen. En liten mängd spolvätska sprutas på glaset för
att lösa upp smutsen och torkas sedan av. Eftersom att tvätten av kameran sker från
trafikcentralen behövs inget AU för att rengöra kameran. De AU som genomförs
behandlar problem med trasiga torkarblad eller då spolningen på kameralinsen inte
fungerar. Problem som förklarades av Lundberg (byggledare, intervju, 160316) kunna ha
flera bakomliggande orsaker.
Sett historiskt har Göteborg valt att bokföra underhåll på ett annat sätt än Stockholm och
det är först under senare tid som Maximo har börjat användas av förvaltningen i Göteborg.
Det betyder att motsvarande AU-kostnader som baseras på historisk data i Stockholm har
expanderats till att innefatta fler tunnlar och tunnelkameror i Göteborg.
Göteborgs FU av tunnelkameror är i princip samma som för Stockholm. Specialtvätten
utförs 2 gånger per år, men tillskillnad från Stockholm så ingår inte specialtvätten av
kameror i ett eget kontrakt. Kostnaden för specialtvätten finns med i hela upphandlingen
i grundpaketet för drift och underhåll. Specialtvätten som endast utförs i Stockholm finns
även med som ett underhåll i Göteborg. Däremot skickas inga AU för specialtvätt, då
spolsystemet rengör kameran.

4.3 Alternativa lösningar
Utöver de underhåll som genomförs i Stockholm och Göteborg finns fler lösningar på
marknaden och som inofficiellt även testats på Trafikverket. Infallsvinkeln till
tvättunderhåll angreps även från andra håll under studien och uppkom från rapporter,
intervjuer och mailkontakt med utländska förvaltningar och specialister på
videoutrustning.
Det framkomna materialet redogör för tre alternativ för renhållningen av tunnelkameror,
som potentiellt skulle kunna minska intensiteten av underhåll, Intervjuerna med
projektledare visade även på att Trafikverkets roll som beställare och förvaltare
påverkade valet bakom de alternativ som testats.
Ett alternativ var att utanpå kamerahuset installera automatisk rengöring i form av en
plastfilmrulle, som vid dålig eller smutsig kamerabild kunde rullas upp så att ny och ren
plastfilmsbit spände över kameraglaset. Därmed kunde drifttekniker vid SDS-larm om
dålig bildkvalitet med en knapptryckning åtgärda problemet. En lösning som tillviss del
liknar hur drifttekniker i Göteborg med knapptryckning spolar rent kameran, men utan att
spolsystem behöver installeras.
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Beskrivet och demonstrerat av byggledare Hermansson (intervju, 160329) i NTS liknade
processen den plastfilm som motor cross-förare kan dra av sina glasögon när de blivit
smutsiga. Denna lösning var framtagen av en privat aktör och fanns därför inte som färdig
massprodukt ute på marknaden. Ett problem för Trafikverket som ur sin förvaltarroll
inom verksamhetsområde underhåll hellre fokuserar på att köpa in befintlig och beprövad
teknologi, än att utveckla egen.
Ytterligare nackdelar med plastfilmslösningen var den påbyggnad som krävdes utanpå
kamerahuset. De tre prototyper som hängdes upp och faktiskt testades under 5 år i Södra
länken beskrevs som otympliga och ogenomförbara på de kamerahus som visades i Figur
6. Det upplevdes även som ett problem att det fanns för stor osäkerhet kring underhållet
av plastfilmsrullen, som då skulle tvinga ut underhållstekniker till tunneln i vilket fall.
Kostnaden för denna typ lösning behandlade att montera plastfilmsrullen där både
kostnaden för och den fysiska upphängningsanordningen ansågs vara för stor. Detta
berättades av Strid (projektledare, intervju, 160301) som arbetade med projektet under
tiden och nu sitter med att ta fram en underhållslösning åt Förbifart Stockholms drygt
1000 projekterade tunnelkameror. Något som potentiellt skulle fördubbla antalet
tunnelkameror i Stockholmsregionen.
En andra lösning som presenterades under mailkontakt med Khanna (produktspecialist,
160322) berörde ett framtaget glasmaterial med invävt smutsavvisande nano-material.
Tillskillnad från de smutsavvisande medel som vid tidigare tester inte ordentligt fäste på
glasytan skulle materialet vara stryktåligare och inte repas på samma sätt. Forskningen
kring produkten var dock inte helt färdig utan det framgick att materialet endast fanns på
ett fåtal prototypkameror framförallt pan, tilt och zoom, PTZ, -kameror. Kameror som
inte är kompatibla med SDS, då systemet är känsligt för små ändringar av
kamerasynfältet.
Värmekameror benämndes flera gånger som ett alternativ till de videokameror som
används idag. Värmekamerorna som är mindre känslig för smuts skulle kunna minska
tvättbehovet. Däremot ligger investeringskostnaden för bara värmekameran på över
70,000 kr6, vilket är 4-6 gånger mer än en vanlig tunnelkamera. Ännu ett problem som
uppfattades med teknologin var bristen på leverantörer som tillgodosåg SDS anpassat för
värmekameran (Statens vegvesen, 2013).
Både Strid (projektledare, 160213) och Blomberg (teknisk specialist, 160219) tog under
intervjuer upp vikten att förstå Trafikverkets arbetssätt. Som en statlig myndighet och till
följd av lagen om offentligupphandling kunde inte alternativ specifikt pekas ut. Däremot
kunde upphandlingarna beröra funktionaliteten av en lösning. Något som skulle tänkas
kunna vara ett problem med för få leverantörer av ett SDS anpassat för värmekameror.
Blomberg (teknisk specialist, 190216) visade under skypeintervju hur järnvägsnätet vid
vissa platser har dubbla system uppsatta av värmekamera för detektering och PTZ för att
6
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kunna återge en övergripande lägesbild. Platserna som exemplifierades var främst på ytan
och där personer korsat järnvägsspåret. Mjukvaran kunde genom värmekameran urskilja
djur och människor, samt följa dem genom bildfältet. Ett liknande projekt har testats vid
landsvägar för att varna bilister om djur vid vägbanan och fungerar alltså för att identifiera
och följa objekt.
I appendix B går det att finna PM – Lärdomar från Norges teknologisamling av AID i
vägtunnlar. Där beskrivs de alternativ som faller utanför ramen av denna empiriska studie
om underhållsprocessen för kameratvätt.
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5. Analys
I avsnittet beskrivs inledningsvis LoA för underhållsprocessen kameratvätt, därefter
förklaras kostnadsdelarna i LCC. Ordningen ämnar att skapa en logisk följd och förståelse
för processen, så att bidragande faktorer som påverkar LCC kan urskiljas.

5.1 Automationsgrad
Analysen för tvättunderhåll har genom undersökningen fokuserats till den mekaniska
delen av automation. I Tabell 2 Automatiseringsgrad (LoA) betecknas denna som LoAM ,
hädanefter kommer LoA främst att innefatta denna typ av automatisering.
Mekaniseringen har varit den fokala skillnaden mellan processerna och graden av
datorisering, LoAD , som är samma för båda alternativen har därför fått en sekundär roll.
Underhållsprocessen i Stockholm generellt och Södra länken specifikt beskrevs under
den deltagande observationen av Johansson som manuell till sin karaktär. Även när
underhållet utvärderades genom Tabell 2 förklarades verktygen Johansson använde som
statiska, de uppfyllde en enstaka funktion beskrivet av 𝐿𝑜𝐴𝑀 2. Ingen extra mekanisk
arbetskraft behövde tillföras för att tvätta kameran.
Bryts processen däremot ned för det manuella underhållet ytterligare, beskrivs tre utförda
arbetsmoment. Att blanda spolvätskan till handsprayen, transportera operatören till
kameran och tvätta kameraglaset. Spolvätskan blandas genom att pumpa in luft i
handsprayen, detta utförs manuellt. Att transportera operatören till kameran genomförs
med skylift och tvätta kameran utförs med trasa. De tre momenten ställs upp i Tabell 5.
Tabell 5 𝐿𝑜𝐴𝑀 för Stockholm
𝑳𝒐𝑨𝑴

Moment

𝐿𝑜𝐴𝑀 = 2
𝐿𝑜𝐴𝑀 = 5
𝐿𝑜𝐴𝑀 = 2

Blanda
Transportera
Tvätta

I Tabell 5 beskrivs blandningen av spolvätska och att tvätta kameran som manuell. Att
transportera operatören mellan kamerorna och upp till tunneltaken där kameran är
placerad, har en högre grad av 𝐿𝑜𝐴𝑀 . Fysisk kraft har ersatts med mekanisk, om
operatören använt exempelvis en stege för att komma åt tunnelkameran hade 𝐿𝑜𝐴𝑀 varit
lägre. Trots detta kategoriseras underhållet i Stockholm som manuellt, då den större
arbetsbördan fortfarande kräver en närvarande operatör i tunneln under
kameratvättningen. En aspekt som vid jämförelsen med Göteborg och det
semiautomatiska alternativet med en högre LoA påverkar utvärderingen. Specialtvätten
som utförs tolkas huvudsakligen som en process med LoA 2. Arbetsmomentet att
transportera operatör till kamera med LoA 5, avgränsas och antas vara på en sådan nivå
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att det inte påverkar helhetsbedömningen av processen med LoA 2, eftersom att
Trafikverket fortfarande måste skicka ut en underhållstekniker i vägtunneln.
Jämförelsevis kan processen i Göteborg beskrivas av statiska maskiner som blandar och
trycksätter spolvätska, samt maskiner som ersätter fysisk kraft under rengöringen av
kameralinsen. Appliceras Tabell 2 på underhållet i Göteborg behandlar processen statiska
maskiner som var och en utför en enskild uppgift, vilket beskrivs som processer med
𝐿𝑜𝐴𝑀 5, semiautomatisk.
På samma sätt som det manuella underhållet innefattar tre arbetsmoment kan det
semiautomatiska även förklaras utifrån detta perspektiv. Blandcentralen med pump
blandar spolvätskan, spolvätskan trycksätt av en kompressor för att transporteras ut till
tunnelkameror och en elektrisk motor driver torkarbladen. Alla tre processer är exempel
på hur fysisk kraft ersatts av mekanisk. I Tabell 6 beskrivs nedbrytningen av arbetet som
utförs.
Tabell 6 𝐿𝑜𝐴𝑀 för Göteborg
𝑳𝒐𝑨𝑴

Moment

𝐿𝑜𝐴𝑀 = 5
𝐿𝑜𝐴𝑀 = 5
𝐿𝑜𝐴𝑀 = 5

Blanda
Transportera
Tvätta

I Tabell 6 innefattar alla arbetsmoment statiska maskiner som utför en specifik funktion.
Transporten av operatör med spolvätska eller endast att endast transportera spolvätska i
Tabell 5 och Tabell 6 belyser hur 𝐿𝑜𝐴𝑀 för en process utifrån en teoretisk grund kan
klassificeras som semiautomatisk, men sett till sin kontext ändå kan vara en del av en
manuell process. En aspekt som ytterligare motiverar vikten av helhetsbedömningar av
automatisering.
𝐿𝑜𝐴𝐷 för båda underhållen förklaras av det SDS-larm som inkommer till trafikcentralen
och initierar underhållet, utifrån Tabell 2 är detta en form av semiautomation, 𝐿𝑜𝐴𝐷 5.
Drifttekniker har en passivroll och ingriper endast då larm inkommit. SDS ligger i
bakgrunden och aktiverar ett larm då en incident upptäckts. Incidenten kan vara allvarliga
i form av ghost drive eller mindre harmlös som larm om dålig bildkvalitet. Baserat på det
inkomna larmet väljer driftteknikern att antingen skicka ut arbetsorder till
underhållsentreprenör för specialtvätt av tunnelkameran eller i fallet för det
semiautomatiska underhållet i Göteborg tvätta kameran direkt från trafikcentralen.
De kostnader som återfanns hos processer kategoriserade som manuella med LoA 2 och
semiautomatiska med genomgående LoA 5 beskrevs under studiens operationalisering
när LCC utvärderades genom LoA. Operationaliseringen beskrev en generell bild av vilka
kostnader som kunde uppkomma både för 𝐿𝑜𝐴𝑀 och 𝐿𝑜𝐴𝐷 , eftersom att LCC framförallt
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undersöker skillnaderna mellan alternativ fokuseras kostnadsnedbrytningen på 𝐿𝑜𝐴𝑀 .
Den slutgiltiga kostnadsnedbrytningen för kameratvättning presenteras i Figur 9.

LCC

Forskning och
Utveckling

Verksamheten bedrivs
inte, uppmuntras åt
entreprenör

Investering

Drift och
Underhåll

Drift - försumbart
FU
AU

Figur 9 Operationaliserad LCC för specialtvätt av tunnelkamera
Baserat på Dhillons (2010) generella LCC-modell illustreras det i Figur 9 att kostnaden
för forskning och utveckling har skalats bort. Anledningen till detta har varit hur
Trafikverket och verksamhetsområdet underhåll valt att inte satsa på utveckling av egna
underhållsalternativ, utan överlåtit det till entreprenör. Exempelvis beskrivs det hur
alternativet med plastfilmsrulle framför kameralinsen inte var aktuell då den produkten
skulle kräva kostnader för vidare utveckling och produktion.
Trafikverket framställdes istället som beställare av färdiga underhållslösningar. Fanns det
en underhållsentreprenör som kunde genomföra processen eller installationen var den av
intresse. Något som beskrevs av installationen av spolsystem med LoA 5 i Göteborg.
Förutsättningarna som en statlig myndighet ställs inför belystes även av Strid och
Blomberg angående lagen om offentlig upphandling som beskrevs i samband med
intervjuer om alternativa lösningar. Trafikverket har i sin roll som beställare inte
rättigheter att specifikt upphandla en lösning. Flera exempel på detta uppdagades under
studien. Där leverantörer av SDS för värmekameror kunde visa på ett sådant fall och hur
Y. Skoglund genom utformningen av kontraktet för specialtvätt i Stockholm försökte
styra entreprenören att undersöka andra alternativa underhållslösningar.
Flertalet iterationer av kostnadsnedbrytningen designades kring hur kostnader uttrycks
vid Trafikverket. Ett exempel som visar på detta är kostnaden för drift. Inom Trafikverket
används benämning för operationella kostnaderna så som elektricitet.
Förbrukningsartiklar som torkarblad och spolvätska hamnar istället i omfånget för
kostnaden underhåll. Beroende på om artikeln planerats att byta ut i ett förebyggande
syfte under ett FU hamnar kostnaden i denna kategori, sker bytet oplanerat då torkarbladet
gått sönder registreras kostnaden som AU.
Utöver kostnadsnedbrytningen benämnde studiens operationalisering även betydelsen att
skapa insikt i vilken typ av process som undersöks, samt de funktioner som en högre LoA
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medför processen. För kameratvättning i Sveriges vägnät innebär en högre LoA att
drifttekniker vid trafikcentraler fjärrstyrt kan rengöra tunnelkameran. En funktion som
direkt påverkar användbarheten av SDS, i de fall smutsen på kameran förhindrat
säkerhetssystemet. Det semiautomatiska underhållet med LoA 5 ger drifttekniker
möjlighet att omedelbart underhålla tunnelkameran och bidrar till en säkrare trafikmiljö.
Fjärrstyrtunderhåll innebär även att underhållet kan utföras utan att tekniker måste ner i
vägtunneln för att utföra AU, något som manuell kameratvättning med LoA 2 kräver.
Typen av process som undersöks är underhåll och en sådan process sätts in i förebyggande
eller avhjälpande syfte för att vidhålla utrustning i ett driftbart skick. Det innebär att
processen tillämpas i den miljö där utrustningen befinner sig, som i detta fall är
vägtunnelmiljö. Huvudsakliga aspekter att ta hänsyn till i tunnelmiljö är dels åtkomsten
till utrustningen och dels samhällspåverkan vid tunnelavstängning. Motivet bakom en
högre LoA är således för Trafikverket att minimera den tid tunneln är avstängd, samt den
tid då utrustning är obrukbar på grund av otillräckligt underhåll. För kameratvättning
innebär otillräckligt underhåll att SDS inte fungerar som planerat eller då kameralinsen
är smutsig för att användas av trafikcentral.

5.2 Livscykelkostnad för specialtvätt av tunnelkamera
LCC-kalkylen utgår från diskonteringsåret 2016, alltså att det från 2016 års räkning ska
investeras i nytt underhåll. Diskonteringsräntan sätts till 3,5 %, något som
rekommenderas för Trafikverkets prognoser baserat på senaste ASEK (2016) och
livslängden för den automatiserade underhållsprocessen är satt till 20 år. De två
alternativen som finns att tillgå är de redan befintliga lösningarna i Trafikverkets
vägtunnlar. Det semiautomatiska underhållet i Göteborg och det manuella i Stockholm.
Kostnaderna för ett semiautomatiskt underhåll har exemplifierats genom att utreda
Götatunneln och manuellt underhåll exemplifieras genom Södra länken. Det innebär att
investeringskostnaden för installation av blandcentralen har dimensionerats ut efter
Götatunneln. Ett tydliggörande av varje kostnad i livscykeln har gjorts genom
färgkodning. Blå representerar investeringskostnad, grön representerar kostnaden av FU
och orange representerar AU. För att slutligen jämföra LCC mellan alternativ för
kameratvättning delas kostnaden upp per kamera. Detta ger värden som går att översätta
mellan tunnlarna, då de skiljer sig i antal kameror.
Första kostnaden i den framtagna kostnadsnedbrytningen är investeringen för de två
alternativen. I Tabell 8 beskrivs det semiautomatiska systemets investeringskostnad
jämfört med det manuella underhållet. Både nuvärde och årskostnad presenteras.
Tabell 7 Investering
Beskrivning
Blandcentral

Semiautomatisk
Kostnad
Årskostnad
750 000kr
52 771kr
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Manuell
Kostnad
Årskostnad
0kr
0kr

I Tabell 7 är kostnaden för en blandcentral 750 000kr, detta inkluderar installationen av
blandcentral, samt dragning av kablage till alla tunnelkameror. Blandcentralen baseras på
att installera 84 tunnelkameror med tillhörande slangsystem i Götatunneln. Årskostnaden
för blandcentralen har beräknats att vara lika stor till 2036, de 20 nästkommande åren
som satts upp av livscykeln. Manuellt underhåll har ingen blandcentral och saknar därför
kostnad för detta. Ur Tabell 7 återges det hur investeringskostnaden skiljer sig mellan
alternativ med LoA 2 och LoA 5, en lägre LoA där tekniker med verktyg tillämpas istället
för maskiner och därför saknar installationskostnader. Investeringskostnader innefattar
även de reinvesteringar som behöver göras, vid avveckling eller dylikt för processen.
Efter spolsystemets livscykel på 20 år eller då det gått sönder, ersätts trasig utrustning,
kablage och system. Majoriteten av kostnaden för reinvestering behandlar den
personalkostnad som kommer från att undersöka kilometervis med kablage för spolvätska
som leds ut till tunnelkamerorna. Kostnaden för utrustningen är förhållande till
arbetskostnaden marginell.
I Tabell 8 beskrivs flera delkostnader som skiljer de båda processerna åt. Först presenteras
de i en tabell, sedan även i Figur 12 för att belysa den relativa storleken av kostnaderna.
Den relativa kostnadsfördelningen beskrivs endast för det semiautomatiska alternativet.
Tabell 8 Förebyggande Underhåll
Beskrivning
Blandcentral
Specialtvätt
Spolvätska
Torkarblad

Semiautomatisk
Årskostnad
Nuvärde
3 150kr
44 769kr
100 800kr
1 432 610kr
12 000kr
170 548kr
27 077kr
384 825kr

Manuell
Årskostnad
Nuvärde
0kr
0kr
601 000kr
8 541 654kr
0kr
0kr
0kr
0kr

FU-kostnaden för blandcentral i Tabell 8 har uppskattats av de tillfällen
underhållsentreprenör åker ut till driftutrymmet för att kontrollera nivån i spolfatet.
Specialtvätt i tabell 9 beskriver det årliga underhåll av att manuellt rengöra och okulärt
inspektera tunnelkamerorna. För den manuella underhållsprocessen baseras detta på det
kontrakt som finns hos projektledare och för det semiautomatiska underhållet har
kostnaden uppskattats från liknande kontrakt. Uppskattningen beror på hur förvaltningen
i Göteborg valt att inkludera detta i sitt grundpaket för drift och underhåll. FU-kostnaden
för specialtvätten av det semiautomatiska alternativet har däremot satts till något lägre än
för manuellt, eftersom att det ingår i ett större kontrakt för tunneltvätt och därför drar
nytta av storskalighet.
Påfyllnad av spolvätska, och byte av torkarblad placeras som kostnader under FU baserat
på Trafikverkets arbetssätt, men hade under andra omständigheter kunnat definieras som
driftskostnader. Torkarblad byts vart tredje år och det uppskattades att tre fat spolvätska
är den genomsnittliga årsförbrukningen.
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Figur 10 Fördelning av kostnadskomponenter, Förebyggande Underhåll,
Semiautomatiserat
För att skapa en helhetsbild av hur kostnadsuppdelningen ser ut för det FU presenteras
kostnaderna procentuellt mot varandra i Figur 10. Eftersom att det manuella underhållet
endast innefattar specialtvätt representeras inte denna i ett diagram.
FU-kostnaden för semiautomatiskt underhåll visar i Figur 10 hur specialtvätt av kameror
står för 71 % av underhållet. Kostnaden kommer från en uppskattning ur ett mycket större
kontrakt och är baserat på kostnaden för liknande manuellt FU av tunnlar i
Stockholmsregionen. Värdet visades sig även under studien vara okänd för många av de
intervjuade, då de trodde att den semiautomatiserade underhållsprocessen inte krävde
manuell specialtvätt. Tabell 8 tillsammans med Figur 10 påvisar och tydliggör hur en
process för kameratvätt med LoA 5 kräver mer FU, för torkarblad, spolvätska och
blandcentral. De sistnämnda kostnaderna kommer endast genom att processen
automatiserat från LoA 2 till LoA 5. Specialtvätten är som det beskrivs tidigare LoA 2
och ett underhåll som utförs i både Stockholm och Göteborg.
Det AU som genomförs delas upp mellan kostnaderna för blandcentral och tunnelkamera
i Tabell 9. Uppdelningen baseras utifrån de två olika underhållsentreprenörerna som har
i uppgift att utföra arbetet och kostnaderna har därför varit uppdelade på olika kontrakt i
Maximo.
Tabell 9 Avhjälpande Underhåll
Beskrivning
Blandcentral
Tunnelkamera

Semiautomatisk
Årskostnad
Nuvärde
4 452kr
63 274kr
4 536kr
64 467kr
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Manuell
Årskostnad
Nuvärde
0kr
0kr
30 199kr
454 797kr

Genom att gå igenom historiska arbetsorder och hur mycket AU har kostat både i
Göteborg och i Stockholm har uppskattningar av AU-kostnaden undersökts. För de
semiautomatiserade underhållet var ett problem avsaknaden av historisk data, där
kostnaden istället fick uppskattas på alla Göteborgsregionens tunnelkameror. Tillskillnad
mot AU-kostnaden för manuellt underhåll som baserats på nästan 10 år och 1500
arbetsorder av historisk data i Maximo. Ytterligare ett problem med denna uppskattning
var hur FU- och AU-planerna har förändrats genom åren, något som tydligt påverkade
den AU-kostnad som beskrev manuellt underhåll. För att kompensera för detta exkluderas
de år då endast AU använts som underhållsstrategi.
AU som genomfördes av tunnelkameror i Stockholm skilde sig dock från AU i Göteborg.
I Stockholm innebar AU att tvätta kameran under avstängningsnatt, medan AU i
Göteborg behandlade att reparera trasigt tvättsystem. Göteborg kunde som det tidigare
nämnts rengöra sina kameror genom drifttekniker från trafikcentral. Det innebar att ett
AU för kameratvättning i Stockholm behövde vänta tills nästa avstängningsnatt till dess
att tunnelkameran var rengjord.
Den slutliga jämförelsen mellan en semiautomatiserad process med LoA 5 och en manuell
med LoA 2 ställs upp i Tabell 10. Där återges den summerade kostnaden för att
automatisera kameratvättning, således att höja LoA från 2 till 5. Hittills har LCC för
processerna beräknats för hela anläggningen, men delas upp per kamera.
Tabell 10 Livscykelkostnad för tvättunderhåll av tunnelkamera
Kategori
Investering
Förebyggande
underhåll
Avhjälpande underhåll
Specialtvätt
Totalt
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡
𝐾𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎

Semiautomatisk
Årskostnad
Nuvärde
52 771kr
750 000kr

Manuell
Årskostnad
Nuvärde
0kr
0kr

140 027kr

1 990 116kr

601 000kr

8 541 654kr

8 988kr

127 741kr

30 199kr

429 200kr

201 786kr

2 867 857kr

631 199kr

8 970 854kr

2 402kr

34 141kr

1 326kr

18 846kr

Tabell 10 beskriver att den semiautomatiska processen har både ett högre nuvärde och en
högre årskostnad per kamera. Det betyder att LCC för semiautomatiskt underhåll idag är
högre och kommer alla år genom livscykeln att vara dyrare än för ett manuellt underhåll.
De värden som presenteras är uppskattningar och ska därför behandlas som detta.
Däremot går det att beskriva vad processernas LCC visar på och betyder. I Figur 11 ställs
kostnaderna per kamera mot varandra och LCC från Tabell 10 jämför för både nuvärde
och årskostnad mellan alternativen.
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Figur 11 Jämförelse av LCC
I Figur 11 illustreras det hur kvoterna mellan investering, FU och AU är samma för både
nuvärdet och årskostnaden. Det grundar sig i att nuvärdet använts för att räkna ut
årskostnaden. Däremot finns andra faktorer som avgör hur stor summan av nuvärdet eller
årskostnaden blir. Figur 11 belyser att det semiautomatiska alternativet har 81 % högre
LCC än det manuella. För att klargöra hur stor kostnad investeringen, FU och AU bidrar
med till alternatives LCC beskrivs dessa i Figur 12 med ett procentuellt värde.

Figur 12 Procentuell kostnadsuppdelning av LCC
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De två bidragande kostnadskomponenterna bakom den dyrare semiautomatiserade
underhållsprocessen är kostnaderna för investering och FU. Tidigare i Figur 12 under
analysen utlästes det att 71 % av FU-kostnaden kom från specialtvätten som genomförs i
det semiautomatiska alternativet. En kostnad som bygger på ett antagande och under
studiens genomförande varit svårt att exakt uppskatta. Denna variabel tillsammans med
livscykellängden och kalkylräntan är därför värden som vidare undersöks för att se
robustheten av LCC-kalkylen genom en känslighetsanalys.
Om LCC för alternativen ställs i relation till ett konkret exempel, placeras kostnaderna i
en kontext. Strid benämnde under flertalet intervjuer påverkan av kostnader för
kameratvättning i projektet Förbifart Stockholm, där 1000 tunnelkameror planeras att
installeras. LCC för alternativen får i relation till detta en verklighetsförankring i vilka
kostnadssummor underhållet innebär. Utreds nuvärdet för det semiautomatiserade
alternativet med LoA 5, multiplicering kostnaden per kamera och antalet projekterade
tunnelkameror. Nuvärdet för semiautomation hamnar på över 34 miljoner konor, medan
det manuella alternativet med LoA 2 får ha ett nuvärde på strax under 19 miljoner för hela
anläggningen. Något som betyder att nuvärdet för den projekterade anläggningen är 15
miljoner kr större för ett semiautomatiskt alternativ.
Årskostnaden för de olika alternativen beräknas på liknande sätt och resulterar också i
miljonbelopp. Underhållet för de 1000 projekterade tunnelkameror ger en årskostnad på
2,4 miljoner kronor för ett alternativ med LoA 5 och årskostnad på 1,3 miljoner kronor
för underhåll med LoA 2.
5.2.1 Känslighetsanalys av kalkyl
Genom hela studiens gång har de kostnader som ingått i kalkylen ställts mot och jämförts
med vad de åsikter experter haft inom område. För att undersöka hur kalkylen reagerar
på förändringar i de antaganden som gjorts utförs känslighetsanalyser. Två variabler som
under teorin belystes som viktiga att undersöka var kalkylräntan och den livscykel till
reinvestering som användes. Kalkylräntan beskrevs som ett värde på hur produktiviteten
i framtiden förändras och påverkan på de investeringar som görs idag. Livscykeln
behandlar hur kalkylen reagerar om beräkningen görs för kortare eller längre tid.
En tredje variabel som under studien uppdagades var FU-kostnaden för specialtvätten av
det semiautomatiska underhållet. Förutsättningarna till att ett sådant underhåll också
genomfördes i Göteborg var inte känt innan studiens genomförande. Under studien fick
kostnaden även uppskattas och vid analysen så visade sig specialtvätten stå för 71 % av
FU-kostnaden.
Först analyseras hur LCC för manuellt och semiautomatiskt underhåll reagerar på
förändring av livslängden till reinvestering. Detta beskrivs i Figur 13 och Figur 14.
Livslängden är 20 år i kalkylen, med tanke på hur länge det semiautomatiska alternativet
förväntas vara brukbart. Den manuella lösningen har emellertid ingen fysisk livslängd,
utan begränsas av kontraktens längd, tidigare benämnd som ekonomisklivslängd.
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Figur 13 Känslighetsanalys hur livscykellängd påverkar årskostnad
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Figur 14 Känslighetsanalys hur livscykellängd påverkar Nuvärde
Figur 13 illustrerar hur livslängden påverkar årskostnaden för de två
underhållsprocesserna. Eftersom att det semiautomatiska underhållet kommer med
relativt hög investeringskostnad återspeglas detta i vid en kortare livslängd, under 10 år.
Vid en längre livscykel än 10 år har båda processerna stabila årskostnader.
Grafen i Figur 14 jämför nuvärdet mellan alternativen när livscykeln förändras. LCC för
båda alternativen följer likartade kurvor som beror på hur varje extra år i livscykeln bidrar
med ytterligare ett års FU- och AU-kostnader. Nuvärdet för det semiautomatiska
underhållet börjar på ett högre initialt värde, återigen beroende på investeringskostnaden
som medföljer.
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Den andra parametern som utreds berör hur kalkylräntan påverkar LCC för de båda
underhållsprocesserna. I Figur 15 och Figur 16 utförs en känslighetsanalys av
kalkylräntan som används och hur denna påverkar både årskostnad och nuvärde för
alternativen.

Känslighetsanalys av kalkylränta
3,000 kr

LCC Årskostnad

2,500 kr
2,000 kr
1,500 kr
1,000 kr
500 kr
0 kr
0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

Kalkylränta
LCC Semiautomatisk

LCC Manuell

Figur 15 Känslighetsanalys hur kalkylränta påverkar Årskostnad
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Figur 16 Känslighetsanalys hur kalkylränta påverkar Nuvärde
I figur 15 illustreras hur en högre kalkylränta i framtiden påverkar årskostnaden för det
semiautomatiska underhållet att bli dyrare. Det beror på den investeringskostnaden som
får ett relativt mindre värde när framtida kostnader diskonterats mot till dagens
penningvärde. Detta följer även i Figur 16, där nuvärdet av investeringen vid
diskonteringsåret blir lägre i förhållande till andra kostnader till följd av högre
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kalkylränta. Samma relation kan nämnas om alla underhållskostnaderna, eftersom att
högre kalkylränta kan översättas som högre produktivitet i framtiden. Det betyder att
modellen visar på mer underhåll per krona och därför får ett lägre nuvärde, när
kostnaderna räknas om till diskonteringsåret.
Den tredje variabeln som undersöks behandlar den FU-kostnad för specialtvätt som utförs
i det semiautomatiska alternativet med LoA 5. Specialtvätten, med det antagande som
använts i studien, bidrog med 71 % till FU-kostnaden. I Figur 17 utvärderas samtliga
delkostnader tillsammans för det semiautomatiska alternativet. Detta görs för att
åskådliggöra hur stor andel av den totala LCC som specialtvätten bidrar till.

Avhjälpande
Underhåll
5%

Investering
27%

Blandcentral
2%

Specialtvätt
49%

Torkarblad
12%
Spolvätska
5%
Investering

Blandcentral

Torkarblad

Spolvätska

ITV

Avhjälpande Underhåll

Figur 17 Samtliga delkostnader av LCC för semiautomation
I Figur 17 står specialtvätten för 49 % av den semiautomatiserade processens LCC.
Antagandet bygger på att det är samma eller något lägre kostnad för den specialtvätt och
okulära besiktning som sker två gånger per år av det semiautomatiska underhållet.
Kostnadskomponenten baseras på de kontrakt som finns för specialtvätt i Stockholm,
eftersom att kostnadskomponenten i Göteborg inkluderats i kontraktet för hela
tunneltvätten. För att utreda hur stor påverkan antagandet har för kalkylen, utförs en
känslighetsanalys av kostnaden. FU-kostnaden för specialtvätten hos det
semiautomatiska underhållet blir således en variabel, resterade värden i kalkylen förblir
samma.
Antagandet för kostnaden för specialtvätten minskades stegvis för semiautomation och i
Figur 18 jämförs LCC för både manuellt och semiautomation mot varandra inför denna
förändring.
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Figur 18 Känslighetsanalys av ITV-komponent
Kurvan LCC Manuell i Figur 18 påverkas inte av att kostnadsantagandet för specialtvätt
hos semiautomationen minskas och är därför konstant. Den totala årskostnaden reagerar
linjärt på en minskning, då kostnaderna är direkt proportionella. Årskostnaden för
semiautomation blir lägre än manuell då kostnaden för specialtvätten är 15 % av det värde
som antas i kalkylen.
Om den kostnaden för specialtvätt ställs i relation till vilken minskning av antal
specialtvättar det innebär, beskriver kostnaden en specialtvätt var tredje år, istället för två
stycken per år av det semiautomatiska alternativet. Det baseras att på antagandet att
kostnaden för en specialtvätt kvarstår och betyder att en sjättedel så många specialtvättar
skulle utföras jämfört med nuvarande FU-plan. En aspekt som kan påverka hur väl
utrustningen fungerar. Med en liknande argumentation går det också att vända på
kostnaden för specialtvätt. Till samma LCC som för ett semiautomatiskt alternativ är det
möjligt att utföra fler specialtvättar i det manuella alternativet.
Som en avslutande kommentar till studiens analys, behandlas det faktum att
semiautomatiserad kameratvättning med LoA 5 bevisligen är dyrare än ett underhåll med
LoA 2. Vad kostnadsanalysen däremot inte urskiljer är de säkerhetsmässiga och
miljöberoende faktorerna som underhåll med LoA 5 innebär. Semiautomatiserad
kameratvättning har en ytterligare funktionalitet som saknas hos en manuell process och
kommer av den ökade LoA. För att tydliggöra kalkylen analyseras lönsamheten för
kameratvättning med avseende på kostnader, detta innebär att nyttan med fjärrstyrning
som funktion inte uppmätts i studien. Litteraturstudien visade speciellt RAM som en teori
till att värdera funktionerna som tillkommer processer med LoA 5 jämfört med LoA 2.
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6. Resultat
Resultatet av studien baseras på studiens syfte och redovisas genom att besvara de
frågeställningar som ställts. Först besvaras frågan om vilket underhållsalternativ som har
lägst livscykelkostnad (LCC). Resultatet från detta ger stöd åt frågeställningen angående
de faktorer som påverkar LCC vid olika grad av automatisering.
Frågeställningen för studien har varit följande:


Vilken grad av automatisering ger lägst LCC vid underhåll av tunnelkameror?

Där exempel på skillnader i LCC för processer med olika grader av automatisering (LoA)
kan besvara frågan:


Vilka faktorer påverkar LCC vid olika grad av automatisering?

För att utforska den första frågan beskrevs alternativen för underhåll av tunnelkameror.
Förtydligande av alternativen och särskiljande aspekter betonades genom att utvärdera
LoA för kameratvättning. Det manuella underhållet med LoA 2 i Stockholm hade en lägre
LCC än det semiautomatiska underhållet i Göteborg. Skillnaden i graden av automation
mellan alternativen återspeglades också av de kostnader som återfanns hos processerna.
Ett semiautomatiskt underhåll med LoA 5 krävde statiska maskiner som ersatte fysisk
arbetskraft, dessa innebar investeringskostnader. Trots att underhållet i Göteborg till viss
grad automatiserats, utgjordes hälften av LCC för det semiautomatiska alternativet, den
specialtvätt som årligen utfördes som förebyggande underhåll (FU). I Stockholm var
specialtvätten det enda underhåll som utfördes av tunnelkamerorna.
I Tabell 10 presenterades LCC för kameratvätt per kamera. Det manuella alternativet med
LoA 2 hade en årskostnad på 1 326 kr och ett nuvärde på 18 846kr, vilket är lägre än det
semiautomatiska alternativet med LoA 5 som hade en årskostnad på 2 402 kr och ett
nuvärde på 34 141 kr. LCC för det semiautomatiska alternativet är 81 % högre. Den högre
kostnaden för underhållet med LoA 5 baserades till 30 % på de investeringskostnader
som medförde att blandcentral och spolsystem inklusive kablage till tunnelkameror
installerades. Resterande 50 % baserades på att underhållstrategin förblivit den samma
som för ett alternativ med LoA 2, icke-automatiserat.
Ur ett lönsamhetsperspektiv är därför kameratvättning med LoA 2 att rekommendera, då
detta ger en lägre LCC. Under studiens analys omnämns däremot att underhåll med LoA
5 innefattar ytterligare funktionalitet i form av fjärrstyrt underhåll. LCC-kalkylen som
slutligen tillämpades avgränsades till att inte innefatta medförd nytta, det vill säga
negativa kostnader.
I Tabell 9 under studiens analys beskrivs det hur underhåll med LoA 5 innebär att det
avhjälpande underhåll (AU) som utförs inte längre innefattar att kameratvättning utan
underhåll av tvättsystemet i sig. Jämförelsevis gäller AU för kameratvätt med LoA 2 att
underhållstekniker tillkallas och sänds ut under tunnelavstängning. Skillnaden innebär att
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smutsiga kameror direkt kan rengöras för det semiautomatiska alternativet, medan
manuell kameratvättning kräver att underhållstekniker under tunnelavstängning utför
arbetet. Osäker data är anledningen till att nyttan av fjärrstyrt underhåll inte beräknats.
Nyttan av funktionen att fjärrstyra underhållet från trafikcentral beräknades inte på grund
av otillförlitlighet i data.
Resultatet från den första frågan i frågeställningen används tillsammans med analysen för
att undersöka faktorer som kan påverka LCC vid olika grader av automatisering. Manuellt
underhåll med LoA 2 visades i exemplet sakna investeringskostnader, till skillnad mot
det semiautomatiserade med LoA 5. Blandcentralen för det semiautomatiska alternativet
återgavs som en sådan investeringskostnad. Det innebar att investeringskostnaden kan
vara en bidragande faktor eftersom att manuella processer inte alltid kräver investeringar
för maskiner. Från kostnadsnedbrytningen i Tabell 7 framställdes det hur kameratvätt
med LoA 2 helt saknade denna kostnadsaspekt.
Den jämförande studien klargjorde ytterligare en faktor som påverkade LCC för underhåll
med olika LoA, det fall då en process med högre grad av automatisering inte ersätter det
manuella arbete som utförs. Något som exemplifieras med FU-kostnaden av specialtvätt.
För det semiautomatiska alternativet krävdes fortfarande specialtvätt två gånger per år
och var en kostnad som utgjorde hälften av LCC för underhåll. Känslighetsanalysen i
Figur 18 undersökte minskningen av den uppskattade kostnaden för specialtvätt för
semiautomatiserad kameratvätt med LoA 5. När den uppskattade kostnaden var 1/6 av
ursprungsvärdet fick båda alternativen samma LCC, då specialtvätten utfördes en gång
vart tredje år istället för två gånger per år.
Utöver de faktorer som framkommer från kostnadsnedbrytningen återfinns även faktorer
som baserades på en ökad funktionalitet vid automatisering. Anledningen till att höja LoA
för processen, det vill säga motivationen till automatisering grundar sig till exempel i
funktionen att kunna utföra underhåll utan ha närvarande underhållstekniker. Analysen
resulterade i att belysa typen av process och inom vilken miljö processen tillämpas som
påverkande faktorer för LCC vid olika grader av automatisering. De två faktorerna som
framkom berörde dels åtkomsten till utrustning i behov av underhåll och dels vikten av
trafiksäkerhet och fungerande utrustning, att ta hänsyn till.
Vägtunnlar skildras under studien som en komplicerad anläggning att utföra underhåll
inom. Åtkomsten till utrustning, samt de samhällsekonomiska konsekvenser som kommer
med avstängning, resulterar i att underhåll i tunnelmiljö kräver speciella samordnare,
samt underhållstekniker som endast kan utföra sitt arbete då tunneln är avstängd för trafik.
Möjligheten att utföra en process, för denna studie underhåll av tunnelkameror, är således
begränsad och en faktor som påverkar LCC. Faktorn benämns även under den
genomförda litteraturstudien påverka kostnaden, då högre LoA bidrar med ökad
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flexibilitet och effektivitet av underhåll, för kameratvättning har detta varit
fjärrstyrtunderhåll.7
Kameratvättning är en del av det underhåll som genomförs på tunnelutrustning .
Stoppdetekteringssystemet (SDS) som implementeras genom tunnelkamerorna ställer
krav på hur ofta underhållet genomförs, där ett mindre känsligt SDS skulle minska
behovet av kameratvätt. En faktor som tydliggörs under den genomförda
känslighetsanalysen av den uppskattade kostnaden för specialtvätt. Därmed är de krav
som ställs på utrustning en faktor som påverkar LCC. En process med högre LoA kan
innebära funktioner, nyttor och möjligheter att utföra arbetet med andra medel än vad som
är realiserbart vid lägre LoA.

7

Reliability, Availability och Maintainability (RAM), sid 6.
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7. Diskussion
Studiens diskussion behandlar studiens syfte och det framkomna resultatet. Avsnittet
beskriver kontexten i vilket resultatet kan placeras, samt de förutsättningar som påverkat
studiens utfall. Undersökningens allmännytta diskuteras sedan i ett avslutande kapitel.
Studien har inkluderat och beaktat flertalet intervjuer med projektledare, experter och
tekniker. Intervjuerna skapade en inblick i att förstå de kostnader som fanns med
underhåll. De deltagande observationer i både Göteborg och Stockholm har även gett
studien en praktisk problembild av kameratvätt, vilket var nödvändigt för att också kunna
beskriva de kostnader som fanns genom underhållets livscykel. Jämförelsen av underhåll
med olika grader av automation krävde en genomgripande beskrivning av vilka processer
som utfördes, eftersom studien kan utgöra beslutsunderlag för kommande
rekommendation av underhållsalternativ.
Studiens bakgrund fastställde ett behov av att utvärdera två olika processer från samma
teoretiska grund. Teorin som valdes för detta baserades på en genomförd litteraturstudie
om automatisering och LCC. LoA och LCC utnyttjades för att jämföra och särskilja
underhållsalternativ. LoA beskrev processerna ur ett teknikperspektiv och LCC vilka
kostnader som tekniken innebar. I operationalisering visades generella exempel på de
kostnader som olika LoA kunde bidra med ur ett livscykelperspektiv.
Kostnadsnedbrytningen uppdaterades under analysen från de empiriska observationer
som utförts. Exemplet om underhåll av tunnelkameror bidrog till att undersöka vilka
faktorer som påverkar LCC för olika grader av automation.
De faktorer som undersöks grundas i den LCC-modell Dhillon (2010) presenterade.
Modellen beskrevs som en generell exemplifiering av LCC och omfånget för vilka
kostnader som inkluderats förändrades genom en iterativa process. Ett arbetssätt som
genomfördes för att få fram en operationaliserad kostnadsnedbrytning. Initialt beskrevs
LCC modellen utifrån följande 3 aspekter:




Forskning & Utveckling
Investering
Drift & Underhåll

I den undersökning som genomfördes reviderades och anpassades kostnadsnedbrytningen
till att kunna jämföra processer med olika grad av automatisering hos Trafikverket. Ett
exempel på anpassning som utfördes var hur kostnaden för forskning och utveckling
kunde strykas. Det berodde på Trafikverkets roll som beställare och de fall då alternativa
lösningar till underhåll av tunnelkameror uppkommit. Ett sådant fall var alternativet att
placera en plastfilmsbit framför kameran som automatiskt kunde rullas fram då den
smutsats ned. Produkten ansågs otymplig och det fanns inte någon möjlighet att utveckla
platsfilmslösningen vid Trafikverket. Borttagandet av kostnaden för forskning och
underhåll beskrivs inte under analys eller resultat då dessa fokuserar på kostnader som är
medtagna i kalkylen. Däremot beskrivs en faktor på organisatorisk nivå som påverkar
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vilka kostnader inkluderas för LCC vid olika grad av automatisering. Om inte utrymme
för forskning och utveckling finns hos en organisation, bedöms dessa kostnader som för
dyra. Det betyder att utvecklingen av processer med en högre automationsgrad kan vara
en faktor som påverkar hur LCC tolkas.
Ytterligare ett exempel på utformningen av kostnadsnedbrytningen var kostnaderna för
spolvätska och torkarblad. Ur studiens framtagna teoretiska grund passar båda in under
driftkostnad och underhållskostnad, men under intervjuer framställdes hur Trafikverket
beskriver kostnader, och kostnaden för spolvätska och torkarblad tolkades som en
underhållskostnad.
Kostnadsnedbrytningen gav även exempel på den brist av information som fanns på
komponentnivå. Istället för att generalisera kostnader i större kontrakt som fallet för
specialtvätt hos det semiautomatiska alternativet, uppskattades kostnaden baserat på
liknande kontrakt för manuellt underhåll. Kostnaden fick under studien också en
avgörande roll till att beskriva en faktor som kan vara bidragande till en högre LCC för
ett semiautomatiskt underhåll. Ett sätt att utförligt beskriva alternativen var att undersöka
vilken typ av arbete som utfördes och ersattes. LoA beskrev att manuellt arbete krävde
olika former av verktyg, medan semiautomatisk implementerade maskiner som ersatte
mänsklig muskelkraft. Denna uppdelning användes för att utreda underhållet och beskriva
varför kostnaderna uppkom. Uppdelningen gav även tydlig avgränsning för jämförelsen
av LCC mellan alternativen.
Utöver kostnadsnedbrytningen benämnde studiens operationaliserade teori hur processer
med högre LoA även kunde bidra med funktioner och nyttor, något som kan ses som
faktorer som påverkar LCC vid olika grader av automatisering. Ett specifikt problem för
underhåll i tunnelmiljö och inte minst kameratvättning är åtkomsten till kameran. Nyttan
av att fjärrstyrt kunna utföra underhåll av tunnelkameror innebar att en smutsig
kamerabild genast kunde åtgärdas, istället för att behöva vänta på underhållstekniker. Ett
värde av nyttan för funktionen framtogs inte under studien, i brist på tillförlitlig data.
Däremot undersökte studien den faktiska kostnaden för vad det fjärrstyrda underhållet
innebar.
Tunnelkamerorna i Göteborg och Stockholm används inom av det nationella
trafiksystemet(NTS) på ett likvärdigt sätt och tillämpandet av SDS fungerar för båda
regionerna. Det innebär att de krav som ställs på tunnelkameror, tillfredsställs av båda
underhållsalternativen. Naturligtvis i en bättre utsträckning av det semiautomatiska
alternativet med LoA 5.
För att klargöra bilden av LoA intervjuades även Frohm, som är författare till delar av
den automationsteori som används i studien. Frohms nutida bild av LoA återgavs och de
åsikter som förändrats kring ämnet kunde diskuteras. Intervjutillfället gav en inblick om
studiens reliabilitet. Trost (2010) som beskrivit hur udda det kunde vara att tala om
reliabilitet i en kvalitativ studie, att samma svar ges vid två olika tillfällen, skapade en
inblick till detta fenomen. I enlighet med vad Trost framställt så hade bilden av
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automatisering förändrats under de nästan 10 år som passerat. Artikeln som Frohm et al.
(2008) publicerat var inte vad som diskuterades vid intervjun, utan hans egen uppfattning
om automatisering, då (2008) och nu (2016).
Trost (2010) tog vidare upp gate keepers och snöbollseffekten som aspekter att beakta
under informationsinsamlandet till undersökningen. Placeringen vid Solna i Stockholm
påverkade inriktningen av studien, intervjupersoner som kontaktades och således utfallet
av resultatet. Framförallt noterades en skillnad i ämnesområdet intervjuerna vid
förvaltningarna i Göteborg och Stockholm fokuserades kring. Göteborg betonade
funktionalitet av underhåll i tunnelmiljö och de komplexa problem som kommer med
detta, medan intervjuer i Stockholm hade en rakare infallsvinkel mot kostnader och
lönsamhet.
Undersökningen vid Trafikverket medförde även nya insikter om de förutsättningar som
fanns för underhåll. Till exempel var det okänt av flertalet projektledare att specialtvätt
av det semiautomatiska systemet var nödvändigt. Egenskapen av att utöver ett
semiautomatiskt underhåll också fortfarande tvätta kamerorna manuellt låg till grund för
hälften av LCC för detta alternativ. Den detaljnivå som kameratvätten innebar och
möjligheten till att förklara processen men hänsyn till LoA gav studien ett sätt att samla
information från olika områden i Trafikverkets nätverk. Genom att utvärdera LCC och
LoA tillsammans fanns det vid den deltagande observationen ett verktyg att diskutera
kostnader med tekniker. På ett liknande sätt kunde tekniken för de maskiner som krävdes
vid semiautomation förklaras för projektledare på Trafikverket.
Vikten av att förstå det underhåll som genomförs förtydligades vid intervju med Forsman,
projektledaren för tunneltvätt i Göteborg. Forsman som explicit poängterade hur obefogat
installerade tvättsystem var på tunnelkamerorna, för att det oberoende av detta skulle
genomföras specialtvätt. Kostnaden för specialtvätt ansågs för studien viktigt och en
känslighetsanalys genomfördes därför. Där analysen visade på att det semiautomatiska
alternativet skulle få en lägre LCC om intensiteten av specialtvätten minskades från två
gånger per år till en gång vart tredje år, om samma kostnader antogs.
Forsmans kommentar belyste också ett samhällsekonomiskt perspektiv. I empirin
klarlades det att tunnelavstängningarna innebar samhällsekonomiska kostnader och var
något som Trafikverket därmed sökte att minimera. Däremot krävde båda alternativen för
underhåll att tekniker var på plats för att inspektera tunnelkamerorna två till tre gånger
per år. I det fall då underhållsentreprenören inte hann med att rengöra alla tunnelkameror
flyttades arbetet fram tills nästa planerade tunnelavstängning och påverkade inte den tid
som tunneln var avstängd. Insikten av detta innebar att eventuella nyttor som färre
avstängningsnätter kunde bidra med för ett semiautomatiskt alternativ inte fanns och
därmed inte borde beaktas i LCC-kalkylen.
Underhållet i vägtunnlar, tunneltvätten och framförallt kameratvätt är en specifik gren
inom vad som definieras som process. Speciellt betonas underhåll i tunnelmiljö jämfört
med annat underhåll och processer i vid bemärkelse, där åtkomsten till utrustningen och
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ställda krav på effektiviteten kan skilja sig åt.
Kameratvättens effekt på
tunnelavstängningar var obefintlig, tunnlarna stängs av med förutbestämda intervall,
varpå underhåll och specialtvätt av kameror kan utföras. En högre grad av automatisering
presenterade dock möjligheten att genast rengöra kameran, istället för att vänta tills nästa
tunnelavstängning. Studien avgränsades till att inte innefatta värdet av nyttan med denna
funktion, utan presenterade endast kostnaden för funktionen. Om högre krav ställs på
trafiksäkerhet i form av lägre toleranser till smuts på kameralinsen, skulle detta resultera
i ett behov av att undersöka nyttan med funktionen för fjärrstyrning av underhåll
ytterligare.

7.1 Avslutande diskussion
Den jämförande studien fokuserade framförallt på underhåll i tunnelmiljö i form av
kameratvättning och undersökte en specifik typ av automatisering, samt lönsamheten för
processer med olika LoA. Trots sin höga detaljnivå kan de faktorer som beskrivs under
studien relateras till andra underhållsområden än kameratvättning. FU och AU finns för
alla typer av underhåll, lika så investeringskostnader. Att beskriva vilka processer som
faktiskt utförs och de kostnader som kommer från detta är ett viktigt arbete, för att
tydliggöra den underhållsstrategi som tillämpas. Ett semiautomatiska alternativ med LoA
5 kan motivera ytterligare underhållskostnader med nya funktioner som tillkommer. En
nytta som beskrevs under studien var funktionen att fjärrstyrt rengöra kameran direkt från
trafikcentral, istället för att behöva vänta på underhållsentreprenör till kommande
avstängningsnatt. Nyttan behöver dock värderas och ställas i relation till kostnaden för
semiautomatisering. Brist på precision av tidstämpling i Maximo av utfört AU avgränsade
studien till att endast fokusera på kostnadsskillnader mellan de olika underhållen och
därmed endast undersöka kostnaden för funktionen.
Möjligheten att relatera de faktorer som automatisering innebär i en större kontext, lyfter
diskussionen till att också innefatta hur andra processer ska analyseras. Det kommer av
lärdomen om vad automatisering innebär och vilka kostnader som kan uppstå hos
processer vid olika grad av automatisering. LCC användes för att utöver
investeringskostnader också belysa kostnader för hela livscykeln och LoA som en
definition till att ange kostnadsorsaken hos processerna. Ur ett liknande avseende skulle
andra processer dra nytta av att förklaras genom LoA för att beskriva vilka verktyg och
maskiner som ersätter mänsklig arbetskraft. Där LCC kan visa hur investeringskostnader
för verktyg och maskiner relateras till det FU och AU som också utföras på utrustningen.
Faktorerna som uppkom under studien visade att bristen på informationsflöde mellan
enheter och insikt i arbetet som utfördes på detaljnivå, låg till grund för avsaknaden om
de kostnadsuppskattningar som inte fanns för processerna.
Faktorer som studien för kameratvättning belyser behandlar således ur en generell kontext
vilka lärdomar som kan dras från automatisering av processer. För underhållet av
tunnelkameror påverkar framförallt kostnadsaspekter, men även krav på utrustningen och
den utmanande tunnelmiljön vilket underhåll som förvaltningarna i Stockholm och
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Göteborg föredrar. I en generell mening är inte faktorerna i sig av vikt, utan att de faktiskt
finns där och visar på att en process med LoA 5 är mindre lönsam än LoA 2. Det innebär
inte att framtida automatiseringsprojekt, som höjer LoA från 2 till 5 de facto resulterar i
att vara olönsamma, utan att automatisering av processer kräver kunskap om vilka
medföljande kostnadskonsekvenser som återfinns.
Studien ifrågasätter inte automatisering i sig, utan menar att automatisering av underhåll
i tunnelmiljö i form av kameratvättning inte är kostnadseffektivt. Manuell kameratvätt
tillämpas redan för Stockholms nära 1000 tunnelkameror och den överblick
trafikcentralen får fungerar för regionen. Vad studien faktiskt ifrågasätter är när
automatisering ska genomföras, när nyttan av funktionerna som kommer med ett högre
LoA överväger kostnaderna för denna och att automatisera då det finns ett klarlagt behov.
Studien beskriver en jämförelse då automatisering inte är hållbart och öppnar upp för
vidare fördjupning av hållbarheten för olika grader av automatisering.
Studiens resultat framställer behovet av att inte endast ha specifik kunskap för en aspekt
inom en process, utan holistiskt återge den process som ska automatiseras. Lärdomen av
undersökningen för kameratvättning kan visa på faktorer som påverkar automatisering
och belyser även att det kan finnas situationer då processer med högre grad av
automatisering inte är mer hållbara. Studien beskriver att automatisering av processer bör
ifrågasättas, så att motivet till och implementationen av den nya processen utförs där den
uppfyller störst nytta till minst kostnad. Genom att visa på ett exempel där automatisering
inte är mer hållbart, inleds även en diskussion som ifrågasätter automatisering av andra
processer.
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8. Vidare forskning
Studien öppnar upp till flera förslag för vidare forskning. Under studiens metod och
genom litteraturstudie omnämns RAM som en kompletterande modell till LCC. RAM
beskrevs som en modell till att kvantifiera funktionella faktorer som effektivitet och
flexibilitet av framförallt underhåll. Flera artiklar utforskade hur LCC tillsammans med
RAM skapar synergieffekter, där utökad forskning kring hur processer vid olika grader
av automatisering påverkar effektiviteten och flexibiliten av underhåll är ett möjligt
fördjupningsområde.
Ytterligare förslag till framtida forskning behandlar bredden för studieobjektet. Vid
Trafikverket undersöktets de faktorer hos underhåll som påverkade LCC vid olika grader
av automatisering. Kommande utredningar kan bredda forskningsfältet till att även
inkludera faktorer hos produktion, eller andra processer, som påverkar LCC vid olika
grader av automatisering.
Automatiseringen i studien fokuserades kring mekanisering och att ersätta fysisk
arbetskraft, den andra delen av LoA beskrev datorisering där kognitiv förmåga ersatts.
För studien ansågs graden av datorisering vara lika för båda processer och avgränsades
därför under analysen. Rapportens litteraturstudie beskrev inriktningen till datorisering
som aktuell ur forskningssynpunk och vidare fördjupning av de faktorer som olika grader
av datorisering bidrar med till LCC är därför ett relevant fördjupningsområde.
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9. Slutsats
Undersökningen beskriver de faktorer som påverkat livscykelkostnaden, LCC, vid olika
grader av automatisering för underhåll. Baserat på detta rekommenderas Trafikverket inte
att automatisera kameratvättning då kostnader för manuellt underhåll fortfarande kvarstår
hos ett semiautomatiskt alternativ, samtidigt som automatisering medför investeringskostnader.
Studien utfördes genom att utnyttja redan befintlig kunskap inom Trafikverket och menar
att det är av stor vikt att använda organisationens expertis, kontaktnätverk och kunskap.
Det betyder att examensarbetet baserade sin kunskapsbas på organisationens egen kultur.
En egenskap som var viktig då en brist på informationsflöde mellan olika
underhållsområden observerades.
Frånvaron av kostnadsuppskattning ur ett
livscykelperspektiv på komponentnivå förtydligades vid flertalet intervjuer och belyste
relevansen av utredningen. Hållbarheten mellan olika alternativ och faktorer som låg till
grund för kostnader av automatisering beskrevs ur ett livscykelperspektiv. Ett
angreppssätt som även kan tillämpas vid en högre detaljnivå än kameratvättning och för
andra processer än underhåll av tunnelkameror. Något som tydliggör betydelsen av den
genomförda studien och de implikationer studiens resultat kan bidra med till framtida
beslutsunderlag för automatisering.
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Intervjuer
Tabell 11 Intervjupersoner
Cell Person

Arbetsbeskrivning

Kontaktform

Tillfälle

C1
C1
C1
C1
C1
C2

Claes Brehmer
Matti Merisalo
Roger Stafström
Olle Persson
Richard Johansson
Kim Selland

Projektledare
Drifttekniker
Arbetsledare
Trafikledare
Arbetsledare
Skiftledare

Intervju
Intervju
Intervju
Intervju
Deltagande observation
Telefonintervju, Intervju

C2
C2

Magnus Lundberg
Therese Marklund

Byggledare
Drifttekniker

Intervju
Intervju, Mailkontakt

C3
C3
C3
C3
C4
C4

Mattias Blomberg
Sachin Khanna
Ulf Eklund
Kerstin Abrahamsson
Kåre Ljungberg
Lars Jonsson

Skypeintervju
Mailkontakt
Intervju
Deltagande observation
Intervju
Intervju

C4
C4

Per Gustavsson
Peter Hermansson

Teknisk specialist
Produktspecialist
Specialist ITV
Specialist Maximo
Projektledare
Nationell Samordnare
Infrateknik
Samordnare
Byggledare

16/02/17
16/02/16
16/03/08
16/02/16
16/04/12
16/03/07,
16/03/15
16/03/16
16/03/15,
16/04/14
16/02/19
16/03/22

C4
C5

Yvonne Skoglund
Anders Starkbeck

Projektledare
Projektledare

Intervju
Intervju, Deltagande
observation,
Telefonintervju

Intervju
Intervju

C5
C5
C6

Henrik Skoglund
Anders Forsman
Arne Strid

Projektledare
Projektledare
Projektledare

Intervju, Mailkontakt
Telefonintervju
Intervju

C6

Robert Karlsson

Specialist LCC

Skypeintervju

C6
C6

Jörgen Frohm
Even Sund

Specialist Automation
Projektledare Norge

Telefonintervju
Mailkontakt

8

Flertalet intervjuer, möten och diskussioner med Ulf Eklund, handledare för examensarbete vid
Trafikverket, under perioden 16/02/01-16/06/08
9
Flertalet intervjuer, möten och diskussioner med Lars Jonsson, beställare av examensarbetet vid
Trafikverket, under perioden 16/02/01-16/06/08
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8

16/03/13
16/03/02
9

16/02/09,
16/02/07,
16/03/29
16/02/07
16/03/15,
16/03/16,
16/04/18
16/03/16
16/03/21
16/02/25,
16/03/01
16/02/05
16/03/07
16/04/28
16/05/24

Appendix A
Intervjuguide – frågeområden









Intervjuperson – bakgrund, områdesspecifikt:
o Arbetsområde
Typ av kameratvätt, och anledning bakom valet– kan vinklas mot ett mer
teknikperspektiv, eller förvaltningsperspektiv. LCC, kostnadsnedbrytning.
o Kameratyper och tvättmöjligheter
o Fast installation
 Installation
 Drift: påfyllning av spolarvätska, torkarblad, drifttekniker som
tvättar för hand
 Underhåll – läckage, handtvätt
o Handtvätt
 Begräsning för antal kameror per tvätt-natt
 Mantimme/kamera
 Koordinering med andra tunnelarbetare
o Tidigare lösningar och andra alternativ till de två tidigare nämnda,
förslag på reinvesteringsmöjligheter.
Smutsiga kameror och dess påverkan.
Arbete och åtgärder för tvätt av tunnlar generellt och kameratvätt
specifikt, utifrån de aspekter som är relevant för intervjupersonen:
o Tunnellängd, Antal kameror i tunneln
o Vilka subsystem som används i NTS
o Årsdygnstrafik
 Nedsmutsning
o Miljö
 Vinterförhållanden
 Lokala förhållanden
Miljön i en tunnel skapar andra förutsättningar än vid ytan för hur smuts
ansamlas och påverkar kamerorna. – mer teknisk synvinkel
Deltagandeobservationer:
o För att få följa med i tunnel (STHLM: april 3,4,5), (GBG: mars 15,16,17)
schemat för tunneltvätt, vilken ordning kameratvätten är, hur det går till
och ställa praktiska tillämpningsfrågor.
o Titta på kamerabilder, användandet, från trafikcentralen Trafik
Stockholm och Trafik Göteborg
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Appendix B
PM – Lärdomar från Norges teknologisammanlägging om automatic incident
detection i vägtunnlar.
Introduktion
2 andra lösningarna skulle teoretiskt sett kunna göra specialtvätten av ITV-kameror
överflödig presenteras av Norska Vegvesens (2013) AID i tunnel –
Teknologisammenligning och handlar om att byta ut ITV-teknologin för SDS, att gå bort
från en visuell insignal till att istället funktionellt titta på vad SDS faktiskt är designat att
göra.
När säkerhetsaspekterna i trafiksystemet ökade och framförallt under senare delen av
1990-talet valdes ITV-kameror, på grund av sin relativt låga kostnad som givare till SDS.
Inklusive en kalibreringsperiod och bevisligen höga känslighet för smuts kan denna
teknologi dock uppfattas som otymplig idag.
All information i denna PM kommer direkt från Statens Vegvesen (2013) och summeras
i slutet i Sammanfattning av Statens Vegvesen (2013).
Induktionsslingor
Teknologin att använda induktion slingor finns redan och används tillexempel vid
trafikljus. Test vid Elbetunneln i Tyskland visade att slingorna upptäckte färre incidenter
direkt, jämfört med ITV eller radar. Tunnelängden för Elbetunneln ligger på 3,5 km och
ÅDT på 130,000 fordon. Investeringskostnaden för induktionsslingorna var € 1,8 M.
Induktionsslingor finns även installerat i Felbertauren tunneln i Österrike sedan 2009.
Tunnelängd på 3,5 km och ÅDT på 3500 fordon.
Radar
Tester av rader har och genomförs i Stockholm. Radar finns också redan applicerat på
ytvägnätet. Teknologin kan upptäcka många objekt samtidigt över stora ytor. Har en
livslängd på 10år och är relativt underhållsfri.
Hindheadtunneln i England använder sig av radarteknologi. Tunnellängden ligger på 1,8
km och ÅDT ligger på 35,000 fordon. Radar används tillsammans med PTZ-kameror för
visuell översyn hos Trafikcentral.
Sammanfattning av Statens vegvesen (2013)

Summering av
teknologin

Induktionsslingor

Radar

Slingor placerade under vägbanan,
som vid trafikljus, detekterar bilar via
induktionsimpulser.

Radarantenner som detekterar fordon.
Rekommenderas att installeras med ITVkameror för visuell övervakning.
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Vägbana i betong och
dubbdäcksförbud i Elbetunneln är
olik den nordiska vägtunnelmiljön.
Noggrannhet

Under 2 % fellarm vid tester i
Elbetunneln, Tyskland

Ca. 1 fellarm per dygn per km, vid test av
2st TS-350X i Södra länken och 12 st TS350X i Hindheadtunneln, England.

Investeringskostnad

Okänt, antas dock likna den som är
för visuell SDS

TS-100FP ungefär 70,000 kr
TS 350X ungefär 250,000kr
Båda systemen kräver även installerade
tunnelkameror för visuellövervakning.

Drift och underhåll

Liknande eller något lägre än
videobaserat SDS. Inte nödvändigtvis
testat under samma förhållande.

10års driftavtal inkluderat.

Livscykel

Antas vara samma som vägbanan,
kan dock vara kortare

Cirka 20år eller 75,000h MTBF (9-10år)

Övrigt

Dyrt system att byta ut, vägbanan
måste rivas upp.

TS-100FP: 100m detektionsavstånd
TS-350X: 350m detektionsavstånd
Kombination av båda radartyperna
finns/planeras i Byfjordtunneln, Norge.

Ave, Peek Traffic, Imtech Traffic &
Infra – dessa är norska.

Navtech Radar, SAAB

Leverantör
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Appendix C
Tunnel

Antal
tunnelkameror

SDS

Specialtvättar
per år

Årskostnad
– FU per
kamera10

3

1262kr

Stockholm

997

Södra Länken

476

Ja

Muskö
Norrortsleden
Norra Länken12

51
97
357

Nej
Ja
Ja

Göteborg

284

Gnistängs
Göta
Lundby
Tingstad
Skultorp
Ulricehamn

29
84
71
86
14
8

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Årskostnad
– AU per
kamera11

Pumpstation

60-65kr

Nej

2
1420kr
75-100kr
2
1400kr
Totalentreprenad av Norralänken

Nej
Nej
Nej

2
2
2
2
2

1560kr
1542kr
1542kr
1542kr
1560kr
Inget FU

10

107kr
107kr
107kr
107kr
107kr
N/A

Central
Central
Central
Central
Central
Nej

Fat per
år

4
6
4
3
2

Baserat på kontrakt i Stockholm, Uppskattad i Göteborg, ingår som en del av kontraktet av
tunneltvätten det vill säga exakt kostnad finns ej, uppskattas till lägre än Stockholm
11
Uppskattad över tid för tunnlar i Stockholm, och ett genomsnitt för alla tunnlar i Göteborg, brist i
tillförlitlighet i data
12
Inte överlämnad från entreprenörerna (2 års service tid), kostnader saknas således.
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