
  

NIRA Dynamics och Klimator fördjupar samarbetet – Friktionsdata från bilar 
förbättrar vägvädermodeller 
 
NIRA Dynamics och Klimator fördjupar samarbetet och i år så erbjuder man landets entreprenörer en 
möjlighet att få prognoser kring hur vägvädret ska utvecklas, för att möjliggöra en bättre planering 
av vinterväghållning. I sin tur kommer detta leda till minskad miljöpåverkan, färre hala vägar och 
minskat antal olyckor. Vägvädertekniken, Road Status Information är en programvara där 
information från uppkopplade bilar kombineras med information från fasta väderstationer och 
väderprognoser. 
  
Under vintern 2016/2017 har NIRA försett Trafikverket och Klimator med data från ett stort antal 
bilar som kontinuerligt samlat in information om väglaget. Informationen har skickats till NIRAs 
servrar och aggregerats för att möjliggöra insikter om väglaget i realtid. Nu tar NIRA och Klimator 
nästa steg i utvecklingen av mjukvara för säkrare vägar. 
 
NIRAs information om det verkliga väglaget kommer nu att omsättas till detaljerade prognoser av 
halka på vägavsnitt med hjälp av Klimators vägvädermodeller. ”Vi integrerar våra lösningar så vi 
snabbt kan dela data mellan våra system för att informationen till entreprenörerna ska vara både 
färsk och tillförlitlig.” säger David Askenteg, projektledare för NIRA Dynamics RSI-satsning.  
 
Genom att tillämpa mjukvaran från NIRA och Klimator så kommer entreprenörer runt om i landet att 
mer effektivt kunna rikta sina insatser kring halkbekämpning. ”Om man vet vart det kommer bli halt, 
så kommer man veta vart man ska salta för att uppnå större trafiksäkerhet. Man kommer enklare 
kunna planera och effektivisera vinterväghållningen. Vinsterna är många, miljön påverkas i form av 
minskat användande av salt, kostnaderna minskar i form av minskat saltinköp, effektivare nyttjande 
av fordon och personal, men viktigast av allt, trafiksäkerheten på våra vägar kommer förbättras 
drastiskt.” säger Torbjörn Gustafsson, VD på Klimator. 
  
Arbetet fortgår med att få ut tekniken i fler bilar. Taxibolag, hyrbilsfirmor och andra bilflottor är av 
intresse för att försöka skapa en så stor täckning av vägnätet som möjligt. 
  
Kontakt: 

Johan Hägg, Marknads- och försäljningschef 

Telefon: 0700-454056 

E-post: johan.hagg@niradynamics.se 

  

OM NIRA: NIRA Dynamics grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Sverige. Med 

specialistkompetens inom bland annat sensorfusion utvecklar NIRA kostnadseffektiva säkerhets- och 

navigationslösningar som skapar mervärden för den globala fordonsindustrin. Kunderna inkluderar 

några av världens ledande biltillverkare, såsom Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Volvo, Fiat och 

Renault. 

 

OM Klimator: Klimator grundades 1999 och är ett forsknings- och utvecklingsbolag vid Göteborgs 

Universitet som har utvecklat globala vägvädermodeller med målet att skapa en säkrare trafikmiljö 

med bättre vägväderinformation. 
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