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VTI notat 71-2000 

Förord 
VTI genomför på uppdrag av Vägverket ett projekt benämnt ”Vägytans 
trafikeffekter” med syfte att ta fram nya förbättrade trafikeffektmodeller till 
Vägverkets PMS. Ett flertal delprojekt pågår för att bland annat undersöka 
vägytans inverkan på trafiksäkerheten, fordonshastigheten, fordonskostnaderna 
samt komforten. 

Huvudprojektledare för ”Vägytans trafikeffekter” är Anita Ihs. Kontakt-
personer på Vägverket är Johan Lang och Jaro Potucek. 

Föreliggande notat utgör en revidering av de bedömningar av betydelsen av 
olika egenskaper hos beläggningsytan för trafikanter och omgivning som tidigare 
gjorts av en intern arbetsgrupp vid VTI och som redovisades i VTI notat 21-93. 
Revideringen har genomförts av undertecknad med hjälp av övriga inblandade i 
projektet ”Vägytans trafikeffekter”. Georg Magnusson har ansvarat för bilaga 1. 

 
 

Anita Ihs 
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1 Bakgrund 
1998 fick VTI i uppdrag av Vägverket att se över de trafikeffektmodeller som 
finns i Vägverkets beslutstödssystem för underhåll av belagda vägar, PMS 
(Pavement Management System), och även göra jämförelser med de modeller och 
den struktur som används i Världsbankens motsvarighet HDM-4.  

Det kunde konstateras att brister förelåg vad gäller dokumentation av hur 
modellerna tagits fram, vilka antaganden som gjorts och vilka undersökningar 
som ligger till grund för dessa. Mot bakgrund av detta utarbetade VTI i samråd 
med Vägverket en plan för det fortsatta arbetet med att förbättra och komplettera 
de befintliga trafikeffektmodellerna i PMS.  

1999 startades huvudprojektet ”Vägytans trafikeffekter” i vilket har ingått ett 
flertal delprojekt. Nedan ges en sammanställning av de delprojekt som 
genomförts/genomförs under 1999 och 2000.  

 
1999 2000 
Ramverk Ramverk 
Vägytans inverkan på trafiksäkerheten Forts. 
 Planprojekt. Körsimulatorstudie av 

vägytans inverkan på trafiksäkerhet. 
Vägytans inverkan på fordonshastigheten Forts.  
Vägytans inverkan på komfort. 
Litteraturstudie. 

Planprojekt. Komfortstudie. 

Vägytans inverkan på fordonskostnader. Vägytans inverkan på 
bränsleförbrukning och rullmotstånd. 

Vägytans bulleregenskaper Forts. 
 Vägytans inverkan på 

vinterväghållningen. 
  

Syftet med delprojektet benämnt ”Ramverk” har bland annat varit att lägga fast 
ett gemensamt ramverk för de olika modeller som beskriver vägytans 
trafikeffekter. Projektet skulle också initiera, förbereda, samordna och prioritera 
enskilda delprojekt. 

Som ett led i delprojektet ”Ramverk” har en revidering av VTI Notat 21-93 
genomförts (Schandersson, Magnusson, Wågberg & Öberg, 1993). 1993 träffades 
en intern arbetsgrupp på VTI för att diskutera kring samband mellan 
beläggningsytans tillstånd och konsekvenser för trafikanter och omgivning. I VTI 
notat 21-93 redogörs för slutsatserna av dessa diskussioner och anger 
arbetsgruppens uppfattning om det då rådande kunskapsläget. I notatet har man 
också sammanställt ett schema över betydelsen av olika egenskaper hos 
beläggningsytan för trafikanter och omgivning. Revideringen av denna 
kunskapssammanställning genomförts med hjälp av övriga inblandade i projektet 
”Vägytans trafikeffekter” och presenteras i detta notat. Nedan ges också en 
kortfattad beskrivning av de övriga delprojekten. 

I delprojektet ”Vägytans inverkan på olyckor” görs en olycksanalys baserad på 
polisrapporterade olyckor och data från tillståndsmätningar med Laser-RST. De 
tillståndsdata som utnyttjas i analyserna är spårdjup och ojämnhet (IRI i mm/m). 
Under 1999 gjordes i stort sett en upprepning av en tidigare studie vid VTI 
baserad på data från slutet av 80-talet (Sjölinder, Velin & Öberg, 1997) men nu 
med data från 1995-1998. Studien begränsades dock, liksom den tidigare studien, 
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till att omfatta endast vägar med ÅDT >1000. Under år 2000 har studien utvidgats 
till att omfatta hela det statliga vägnätet, dvs. även vägar med ÅDT <1000, samt 
åren 1992–1998. 

Även när det gäller ”Vägytans inverkan på fordonshastigheter” så baseras 
analyserna på RST-data från 1992-1998. Hastighetsdata erhålls från Vägverkets 
samtliga sk. årsräknepunkter.  

Den komfortkostnadsmodell som används i Vägverkets PMS baseras helt eller 
delvis på en finsk undersökning av bilisters monetära värdering av komfort från 
1985. Under 1999 genomfördes en litteraturstudie för att undersöka om det finns 
några senare studier som kan ligga till grund för en revidering av den nuvarande 
modellen. Resultatet från litteraturstudien finns avrapporterad i VTI-notat 
11-2000 (Forsberg & Magnusson, 2000). Sammanfattningsvis så fann man att ett 
stort antal studier av samband mellan vägojämnhet/vibrationer och komfort-
upplevelse genomförts. Däremot förekom mycket få studier syftande till att sätta 
ett pris på komfortupplevelsen, eller snarare bristen på komfort. Mot denna 
bakgrund fick VTI i uppdrag av Vägverket att detaljplanera en komfortstudie med 
detta syfte under år 2000 vilken sedan ska genomföras under år 2001.  

På uppdrag av Vägverket har alternativ till den befintliga fordonskostnads-
modellen i PMS tagits fram under hösten 1999 (Hammarström, 2000). 
Tillgängliga litteraturreferenser vad gäller vägytans inverkan på bränsleförbruk-
ningen redovisar dock mycket skilda resultat. Under år 2000 genomför därför VTI 
fältstudier för att kartlägga sambanden mellan bränsleförbrukning och vägyta 
respektive mellan rullmotstånd och vägyta. Resultaten ifrån undersökningarna ska 
också användas för validering av VETO-modellens beskrivning av hur 
färdmotstånd varierar med vägojämnheter och makrotextur. 

Vidare pågår också ett projekt som rör vägytans bulleregenskaper. Ett problem 
är att få reda på (kvantifiera) vägbeläggningarnas bulleregenskaper. Inom en del 
av projektet avses att ta fram en mätmetod för att i fält kunna uppmäta 
vägbeläggningars bulleregenskaper, vilken bl.a. skall vara användbar för att kunna 
följa upp att olika vägprojekt uppfyller uppställda miljökrav (i detta fall buller). 
Arbetet är redan igångsatt och sker i bred internationell samverkan. Ett annat 
problem är att, i väntan på bättre metoder, så tidigt som möjligt kunna beakta 
trafikbulleremissionen i PMS. För detta ändamål har en korrektionstabell för 
vägbeläggningars bulleregenskaper tagits fram inom projektet. 

Slutligen undersöks också konsekvenserna av vägytans tillstånd för 
vinterväghållningen. Hypotesen är att en spårig eller ojämn beläggningsyta 
minskar effektiviteten av plognings- och saltningsåtgärder på grund av att 
plogskären kommer åt is och snö på vägytan i mindre utsträckning, och efter 
saltning kvarstår det mer modd och vatten på vägytan. Dessutom medför spår och 
ojämnheter att plogskären utsätts för ökat slitage. 
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2 Beläggningsegenskapers konsekvenser för 
trafikanter och omgivning.  

I nedanstående genomgång listas den relativa betydelsen av olika beläggnings-
karaktäristika för varje konsekvens. För varje konsekvens har betydelsen av de 
olika vägytefaktorerna bedömts. Det innebär att det inte är den absoluta 
betydelsen eller inverkan utan den relativa som anges. 
 
2.1 Framkomlighet, restid 
Med framkomlighet, restid menas här inverkan av ändrade hastigheter, 
omkörningsbeteende, köbildning osv. 

 
Stor inverkan: Friktion, ojämnheter i längsled 

Måttlig inverkan Spårdjup och spårform, megatextur, retroreflektion, 
vattengenomsläpplighet 

Ringa inverkan:  Tvärfall 

Ingen inverkan: Mikro- och makrotextur, bärighet 

Kommentarer: Mikro- och makrotexturen har en stor betydelse för 
friktionen och kan därigenom sägas (indirekt) påverka 
framkomligheten. Friktionen måste dock anses vara den 
mest väsentliga parametern i detta sammanhang. En 
reservation måste dock göras för att beläggnings-
texturen kan påverka bullernivån i fordonskupén, vilket 
i sin tur kan ha betydelse för hastigheten. 

 Ökade variationer i megatexturen sänker hastighets-
nivån och ökar därmed restiden. 

 Spårdjup, makrotextur och vattengenomsläpplighet 
har betydelse för vattenavrinningen/dräneringen i 
samband med regn. Med vattengenomsläpplighet avses 
här inverkan av öppna, dränerande beläggningar av typ 
HabD eller liknande. 

 Retroreflektion har betydelse för synbarheten i 
synnerhet vid regn och mörker. 

Bakgrundsfaktorer: Linjeföring (kurvor) i kombination med ytskador på 
grund av bromsning medför lägre hastigheter. 

 Belagd bred och körfältsbredd inverkar på trafikens 
spårbundenhet och därmed spårdjup och spårform. 

 Klimat kan indirekt ha stor betydelse genom att 
tjälprocessen mm. är av betydelse för bland annat 
ojämnheter i längsled. 
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2.2 Trafiksäkerhet 
Med trafiksäkerhet avses här trafikolyckor och olycksrisk. 

Stor inverkan: Friktion 

Måttlig inverkan: Ojämnheter i längsled, megatextur, retroreflektion, 
vattengenomsläpplighet. 

Ringa inverkan: Spårdjup (och spårform ?), tvärfall. 

Ingen inverkan: Bärighet, makro- och mikrotextur. 

Kommentarer: Mikro- och makrotexturen påverkar i hög grad 
friktionen, vilken i sin tur anses vara den mest 
väsentliga parametern vad gäller inverkan på trafik-
säkerheten. 

 En varierande friktion i längs- eller tvärled kan 
innebära en ökad olycksrisk t.ex. i samband med 
inbromsning. 

 Megatexturen kan inverka på friktionen genom 
minskad kontakt mellan däck och vägyta pga. att hjulen 
studsar. En ojämn yta kan också innebära att föraren 
blir mer koncentrerad på vägytan framför fordonet och 
därmed minskar uppsikten på den övriga trafiken. 

 Makrotextur, megatextur och spår liksom vatten-
genomsläpplighet påverkar vattendjupet på vägbanan 
och därmed friktionen. 

 Undersökningar har visat att spår generellt sett har 
tämligen ringa inverkan på trafiksäkerheten. Tendensen 
är att spår åtminstone på torra vägar har en viss positiv 
effekt. Under särskilt ogynnsamma förhållanden då 
mycket vatten samlas i spåren, i kombination med höga 
hastigheter, kan risk för vattenplaning föreligga. Även 
om denna typ av olyckor är ovanliga så kan de få 
allvarliga konsekvenser när föraren plötsligt förlorar 
kontrollen över fordonet. Spårformens betydelse har 
inte undersökts empiriskt, delvis beroende på att 
vedertagna mått för att beskriva spårform saknas. 
Vidare har undersökningar visat att ojämnheter har en 
i jämförelse med spår större och dessutom negativ 
inverkan på trafiksäkerheten.  

 Ett korrekt tvärfall borde ha ringa inverkan på 
trafiksäkerheten. Ett felaktigt tvärfall i kombination 
med kurvor bör dock ha en stor inverkan. Också tvärfall 
i kombination med spår och vatten kan utgöra ett 
speciellt problem. 

 Retroreflektion torde ha stor betydelse vid våt 
vägbana i mörker. Jämfört med friktion bör dock 
inverkan vara ganska måttlig. 
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Bakgrundsfaktorer: Linjeföringen borde ha betydelse för vägytans 
inverkan på trafiksäkerheten bland annat genom att 
inbromsningar före och accelerationer efter kurvor 
lokalt kan ge lägre friktion. 

 Belagd bredd, målad bredd och körfältsbredd har 
inverkan på spårdjup och spårform. 

 Klimat och lokalklimat kan tillsammans med 
vägytans egenskaper ha betydelse för uppkomst av 
halka. De termiska egenskaperna hos materialen längre 
ner i vägkroppen har dock troligen större betydelse. 
Klimat har även som tidigare nämnts indirekt inverkan 
på ojämnheten i längs- och tvärled genom dess 
betydelse för tjälprocessen. 

 
2.3 Komfort 
Med komfort avses här bekvämlighet, välbefinnande, trygghet i vid mening – 
både fysiskt och psykiskt. 

Stor inverkan:  Ojämnheter i längsled, megatextur 

Måttlig inverkan: Spårdjup och spårform, makrotextur, friktion, retro-
reflektion, vattengenomsläpplighet. 

Ringa inverkan: Tvärfall 

Ingen inverkan: Mikrotextur, bärighet 

Kommentarer: Ojämnheter i längsled och megatextur kan ge 
upphov till vibrationer och krängningsrörelser som är 
negativa för komforten. 

Tvärfall bör normalt ha ringa inverkan. Ett felaktigt 
tvärfall i en kurva skulle dock kunna leda till minskad 
komfort. Även ett varierande tvärfall som ger upphov 
till krängningsrörelser kan minska komforten. 

 En låg friktion kan medföra en osäkerhetskänsla hos 
föraren.  

 Makrotexturen har betydelse för bullernivån i 
fordonskupén. 

 Retroreflektionen har betydelse för synbarheten vilket 
i sin tur kan ha betydelse för säkerhetskänslan hos 
föraren. 

En hög vattengenomsläpplighet minskar mängden 
vatten på vägen och ökar säkerhetskänslan. 

Bakgrundsfaktorer: Linjeföring, belagd bredd och körfältsbredd kan 
påverka vägytans tillståndsutveckling och därmed 
indirekt komforten. 
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2.4 Fordonsslitage 
Stor inverkan: Ojämnheter i längsled, megatextur 

Måttlig inverkan: - 

Ringa inverkan: Spårdjup och spårform, makrotextur, tvärfall 

Ingen inverkan: Mikrotextur, friktion, retroreflektion, vattengenom-
släpplighet, bärighet. 

Kommentarer: Ojämnheter i längs- och tvärled samt megatextur 
inverkar på fordonsslitaget genom de vibrationer och 
krängningar de ger upphov till samt genom den ryckiga 
körning som kan bli följden.  

 

Bakgrundsfaktorer: Linjeföringen kan tänkas påverka vägyteutvecklingen 
på ett sätt som något förstärker inverkan på 
fordonsslitaget. 

 
2.5 Däckslitage 
Stor inverkan: Makrotextur, mikrotextur 

Måttlig inverkan: Ojämnheter i längsled, megatextur 

Ringa inverkan: Spårdjup, spårform, tvärfall 

Ingen inverkan: Friktion, retroreflektion, vattengenomsläpplighet, 
bärighet 

Kommentarer: Däcken nöts av kanterna på spår, ju brantare kanter 
desto mer slitage. 

 Ojämnheter i längsled och megatextur ger ökad 
uppvärming av däcken och därmed högre slitage. 

 Makro- och mikrotextur ger avverkande bearbetning 
av däck. 

 Eftersom sambandet är starkt mellan mikro-, 
makrotextur och friktion finns ett samband även med 
friktion. Texturen är dock primär för slitaget på däck. 

Bakgrundsfaktorer: Linjeföringen, t.ex. snäva kurvor, i kombination med 
ytstrukturen kan ytterligare öka däckslitaget. 

 
 
2.6 Bränsleförbrukning 
Stor inverkan: Ojämnheter i längsled, megatextur, makrotextur 

Måttlig inverkan: Vägytans styvhet 

Ringa inverkan: Spårdjup och spårform, mikrotextur, tvärfall, vatten-
genomsläpplighet, bärighet. 
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Ingen inverkan: Retroreflektion 

Kommentarer: Ojämnheter i längsled och megatextur ger 
värmeförluster i dämpare och däck och därmed ökad 
bränsleförbrukning. 

 Makrotexturen, och kanske även mikrotexturen, har 
betydelse för rullmotståndet. Ju grövre textur desto 
större rullmotstånd. En grov makrotextur behöver dock 
inte vara entydigt negativ för rullmotståndet. Om det 
finns vatten på vägytan så åtgår mindre energi för att 
transportera bort vattnet från kontaktytan mellan däck 
och vägbana ju grövre makrotexturen är. Detta i sin tur 
innebär ett mindre rullmotstånd och en lägre bränsle-
förbrukning. 

 Vägytans styvhet och ytuppmjukning kan ha betydelse 
för rullmotståndet och därmed även för bränsleför-
brukningen. 

 Vattengenomsläppligheten har betydelse genom dess 
inverkan på vattendjup i samband med nederbörd. 

 
 
2.7 Resande, vägval 
Med resande, vägval, avses här att resor läggs tidigare/senare eller ställs in, att 
annan resväg väljs eller att annat färdmedel väljs. 

Stor inverkan: Ojämnheter i längsled, bärighet 

Måttlig inverkan: Megatextur, friktion 

Ringa inverkan: Spårdjup och spårform, retroreflektion, vattengenom-
släpplighet 

Ingen inverkan: Makrotextur, mikrotextur, tvärfall 

Kommentarer: Längsgående ojämnheter och megatextur kan 
innebära att annan väg väljs eller eventuellt att resa 
ställs in. Transportörer av känsligt gods, ambulanser, 
mm, kan tex. påverkas i sitt vägval. 

 Dålig bärighet kan innebära att en väg stängs av för 
tung trafik. 

 Friktionen har betydelse för resande och vägval. 
Extremt låg friktion, makro- och mikrotextur, pga. 
felaktigt utförd beläggning, blödning, etc., kan innebära 
att vägen måste stängas av. 

 Vid regn kan resor ställas in eller skjutas framåt i tiden 
på grund av vatten i spår. Långtradare kan överväga 
vägvalet – de ”vinglar” vid kraftiga spår. 
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2.8 Godsskador 
Stor inverkan: Ojämnheter i längsled, megatextur. 

Måttlig inverkan: - 

Ringa inverkan: Spårdjup och spårform 

Ingen inverkan: Makrotextur, mikrotextur, friktion, retroreflektion, 
tvärfall, vattengenomsläpplighet, bärighet. 

Kommentarer: Ojämnheter i längsled och megatextur inverkar 
genom de vibrationer och krängningar de ger upphov 
till. Även spårdjup och spårform kan ha en viss 
betydelse i detta avseende. 

 
 
2.9 Däck-vägbanebuller 
Stor inverkan: Megatextur, makrotextur 

Måttlig inverkan: Ojämnheter i längsled 

Ringa inverkan: Spårdjup och spårform, mikrotextur, vattengenom-
släpplighet 

Ingen inverkan: Retroreflektion, tvärfall, bärighet, friktion. 

Kommentarer: Megatexturen har en negativ effekt på däck-
vägbanebullret medan makrotexturen kan ha såväl 
positiv som negativ effekt beroende på våglängd. 

 Vägytans porositet (vattengenomsläpplighet) är också 
av stor betydelse. 

Eftersom texturen har betydelse för friktionen torde 
det finnas ett samband mellan den senare och däck-
vägbanebuller. 

 
 
2.10 Nedsmutsning 
Stor inverkan: Vattengenomsläpplighet 

Måttlig inverkan: Spårdjup  

Ringa inverkan: Ojämnheter i längsled, megatextur, makrotextur, 
tvärfall 

Ingen inverkan: Spårform, mikrotextur, friktion, retroreflektion, 
bärighet. 

Kommentarer: Vattengenomsläpplighet, men även i viss mån 
makrotextur, har betydelse för bortledning av vatten 
och därmed vattensprut från däck. 

Bakgrundsfaktorer: Klimatet i kombination med beläggningens nötnings-
resistens bör ha betydelse. 
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2.11 Vägens livslängd 
Stor inverkan: Spårdjup, ojämnheter i längsled, bärighet 

Måttlig inverkan: Megatextur, tvärfall  

Ringa inverkan: Vattengenomsläpplighet  

Ingen inverkan: Makrotextur, mikrotextur, retroreflektion, friktion 

Kommentarer: Inverkan av vattengenomsläpplighet beror på om den 
är oönskad eller ej. 

Bakgrundsfaktorer: Linjeföring har betydelse eftersom beläggningsslitaget 
är större i kurvor och uppförsbackar. 

 Belagd bredd och körfältsbredd har betydelse 
eftersom de inverkar på spårdjup och spårform. 

 
 
2.12 Vinterväghållning 
I VTI notat 21-93 gjordes ingen bedömning av de olika vägytefaktorernas 
inverkan på vinterväghållningen. Här görs en bedömning av den direkta inverkan 
på väghållarens förutsättningar att uppfylla driftreglerna samt på väghållarens 
kostnader för vinterväghållningen. En bedömning görs också av hur det förra 
inverkar på trafik, trafikanter och omgivning. Såvitt känt finns inga under-
sökningar av dessa frågeställningar vilket innebär en stor osäkerhet i 
bedömningarna. 

Stor inverkan: - 

Måttlig inverkan: Spårdjup, spårform, ojämnheter i längsled, megatextur, 
makrotextur, vattengenomsläpplighet 

Ringa inverkan: - 

Ingen inverkan: Mikrotextur, retroreflektion, tvärfall, bärighet. 

Kommentarer: Spårdjup och spårform och eventuellt megatextur 
kan ha betydelse för resultatet av snöröjningen. Snö kan 
bli kvar i ojämnheterna och extra salt behövas för att 
avlägsna denna inom den tid som föreskrivs av 
driftreglerna. Gäller A-vägar (saltvägar). 

 Spår och andra ojämnheter tvärs vägen innebär ett 
ojämnt slitage på plogskären och därmed en förkortad 
livslängd för dessa. Även makrotexturen har betydelse 
för slitaget. 

 Makro- och kanske också mikrotexturen har 
betydelse för friktionen även vintertid och bör inverka 
på vilka insatser som behövs för att upprätthålla 
tillfredsställande friktion i samband med rimfrost, 
underkylt regn, våta vägbanor som fryser etc. 
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Effekten av salt på dränerande beläggningar 
(vattengenomsläpplighet) är sämre än på tätare belägg-
ningar dels eftersom saltet försvinner ner i porerna och 
dels för att saltet snabbt transporteras bort med 
smältvattnet.  

Dränerande beläggningar kyls ned snabbare än täta 
beläggningar och kan därmed vara mer halkbenägna. 

 
 
3 Översikt av bedömningarna 
I VTI Notat 21-93 redovisades en tabell som sammanfattade arbetsgruppen 
bedömning av inverkan från olika vägytefaktorer på trafik, trafikanter och 
omgivning(Schandersson et al., 1993). Nedan presenteras en reviderad version av 
tabellen. Förändring av värderingar markeras med fet stil. Den skala som används 
är 

3 = stor inverkan 
2 = måttlig inverkan 
1 = ringa inverkan 
0 = ingen inverkan 
 
Skalan är relativ för varje konsekvens, dvs. jämförelser kan bara göras i 

kolumner och ej i rader. 
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Tabell 1 Sammanfattning av bedömning av olika vägytefaktorers betydelse på 
en fyrgradig skala. 
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Spårdjup 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 
             
Spårform 2 ? 2 1 1 1 1 1 1 0 0 2 
             
Ojämnheter,  3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 3 2 
längsled             
Megatextur 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 2 2 
             
Makrotextur 0 0 2 1 3 3 0 0 3 1 0 2 
             
Mikrotextur 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 
             
Friktion 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
             
Retroreflektion 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
             
Tvärfall 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 
             
Vattengenom-
släpplighet 

2 2 2 0 0 1 1 0 1 3 1 2 

Bärighet 
 

0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 0 

Vägytans 
styvhet 

0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 
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4 Ytterligare översiktsmatriser 
4.1 Material- och konstruktionsegenskaper vs. 

funktionella egenskaper 
I den reviderade matrisen ovan görs en bedömning av inverkan av olika 
vägytekaraktäristika för trafikanter och omgivning. I detta avsnitt görs ett försök 
att i två steg, via vägens så kallade funktionella egenskaper, bedöma vilken 
inverkan olika material- och konstruktionsegenskaper har för trafikanter och 
omgivning.  

Med material- och konstruktionsegenskaper avses här de faktorer som 
beskriver vägytans tillstånd. Av denna anledning ingår här även vissa faktorer 
som normalt brukar hänföras till vägens funktionella egenskaper. Nedan listas 
material- och konstruktionsegenskaperna samt de funktionella egenskaperna.  

 
Material- och konstruktionsegenskaper: 
− Mikrotextur (stenmaterialkvalitet, blödning) 
− Makrotextur (beläggningstyp, stenstorlek, blödning) 
− Megatextur (sprickor, slaghål, separationer, stensläpp) 
− Ojämnhet (sättningar, ojämna tjällyftningar, uppfrysande block) 
− Tvärfall 
− Spårdjup och -form 
− Kanthäng 
− Genomsläpplighet 
− Styvhet 
− Färg 

 
Primära funktionella egenskaper 
− Friktionsegenskaper (bromsnings- och sidkraftspåverkan) 
− Rullmotståndsegenskaper 
− Däckslitageegenskaper 
− Synbarhet, ljusreflektion 
− Buller- och ljudinformationsegenskaper 
− Vibrationsegenskaper 
− Krängningar, rullningsrörelser 
− Ytavvattningsförmåga 

 
Sekundära (härledda) funktionella egenskaper 
− Vattendjup (pölbildning)  
− Is på vägen (som effekt av försvårad vinterväghållning) 
− Snö på vägen (som effekt av försvårad vinterväghållning) 
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Tabell 2 Bedömning av olika material- och konstruktionsegenskapers betydelse 
för en vägytas funktionella egenskaper (+ viss betydelse, ++ stor betydelse). 
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Mikro-
textur 

++ + ++         

Makro-
textur 

++ ++ ++ ++   ++ ++  +  

Mega-
textur 

+ ++ + ++ ++ + +  ++   

Ojämn-
het 

 + + + ++ ++ +  + + + 

Tvärfall      ++ ++  ++   

Kant-
häng 

     +      

Linje-
föring 

     +   +   

Spår-
djup 

  +   + ++  ++ ++ 
 

++ 

Spår-
form 

  +   +     + 

Genom-
släpplig-
het 

      ++ ++ ++ +  

Styvhet  +          
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4.2 Funktionella egenskaper vs. Trafikeffekter 
De trafikeffekter som har tagits med i nedanstående matris är fordonskostnader, 
uppdelat på bränsleförbrukning, däckslitage och reparationskostnader, restid 
omfattande fordonshastighet och framkomlighet/tillgänglighet, trafiksäkerhet, 
komfort samt miljöeffekter. Ett + markerar att ett samband bedöms föreligga. 
 
Tabell 3 Bedömning av vilka funktionella egenskaper hos en vägyta som har 
betydelse för olika trafikeffekter. 
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Friktion    + + +  
Rullmotstånd +      + 
Däckslitageeg.  +     + 
Buller och 
ljudinform. 

   +  + + 

Vibrationer   + + + + + 
Krängningar   + + + +  
Ytavvattning +   +    
Synbarhet, 
ljusreflektion 

   + + +  

Vattendjup +   + + +  
Is på vägen    + + + + 
Snö på vägen +   + + + + 

 
 

Kommentarer till bedömningarna  
Bränsleförbrukning  Rullmotståndet har stor betydelse för bränsleför-

brukningen. Finns det dessutom vatten eller snö på 
vägbanan ger detta ett ytterligare tillskott till rull-
motståndet och därmed bränsleförbrukningen. Även 
tvärfall och linjeföring har betydelse för bränsle-
förbrukningen. 

Däckslitage Även tvärfall och linjeföring, som ju inte omfattas av 
däckslitageegenskaperna hos beläggningen, har betyd-
else för däckslitaget. 

Reparationskostnader Vibrationer och krängningar innebär en ökad på-
känning och ett ökat slitage på olika fordons-
komponenter såsom t.ex. fjädrar och stötdämpare 

Restid Framkomligheten påverkas i hög grad av friktionen på 
vägen. 

 Bullernivån i fordonskupén kan ha en viss inverkan på 
hastigheten pga. det obehag föraren kan känna av 
denna. 
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 Vibrationer och krängningar påverkar förarens 
möjlighet att hantera fordonet. Risken för skador på 
fordon, gods, mm kan också göra att föraren sänker 
hastigheten. 

 Synbarheten och ljusreflektionen har betydelse särskilt 
vid regn och mörker. 

 Vatten på vägbanan ökar risken för vattenplaning, 
medan snö och is ökar risken för sladd. Både vatten och 
snö kan därför förväntas ha en dämpande effekt på 
hastigheten.  

Trafiksäkerhet Friktionen är av avgörande betydelse för trafik-
säkerheten. 

Vibrationer och krängningar påverkar förarens 
möjlighet att säkert hantera fordonet.  

 Synbarheten och ljusreflektionen har betydelse särskilt 
vid regn och mörker. 

 Vatten på vägbanan ökar risken för vattenplaning, 
medan snö och is ökar risken för halkolyckor.  

Komfort Flertalet av de markerade funktionella egenskaperna 
såsom t.ex. friktion, synbarhet samt vatten, is eller snö 
på vägytan har betydelse för den upplevda olycksrisken 
och därmed också för komfortupplevelsen. 

 Både buller, vibrationer och krängningar har en direkt 
inverkan på åkkomforten både vad gäller obehags-
känsla och effekter på hälsan. 

Miljö Rullmotståndet har betydelse för bränsleförbrukningen 
och därmed också för avgasutsläppen. 

 Däckslitageegenskaperna inverkar på hur mycket 
däckslitageprodukter som hamnar på vägen och i dess 
omgivning. 

 Buller och vibrationer är störande för boende i vägens 
närhet. Vibrationer kan även orsaka skador på 
byggnader och andra konstruktioner. 

 Snö och is på vägen kan innebära en ökad 
saltförbrukning. 

 
Som ett komplement till ovanstående kommentarer bifogas i bilaga 1 en PM av 

Georg Magnusson, VTI, som behandlar funktionella egenskaper hos vägar, 
särskilt ojämnheter, och vilken betydelse de har för trafikanter, väghållare och 
omgivning. Vad gäller bl.a. trafiksäkerhet diskuteras kring hur ojämnheter 
påverkar fordonets kördynamik och förarens prestationsförmåga. 
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FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF ROADS 
Definition 
The functional characteristics of roads can be defined as road surface properties 
that in some way or other influence the road users, the road authorities and/or the 
environment around the road. Examples of such functional characteristics are the 
road user’s demand for traffic safety and low vehicle running costs, the road 
authorities’ demand for limited road wear and damage and the demands from 
people living near the road for low noise level and demands, maybe primarily 
from unprotected road users, for road surfaces reducing splash and spray from 
passing vehicles. 

 
 

Road user effects 
 
Traffic safety 
Vehicle handling 
The vertical swinging motion of the road wheels of a vehicle running on an 
uneven road surface will result in varying dynamic wheel loads and thus varying 
ground contact forces in all directions parallel to the road surface. These ground 
contact forces are used for controlling the vehicle, i.e. steering, braking and 
accelerating. Varying ground contact forces result in reduced effects of the 
controlling measures executed by the driver and also in reduced predictability 
regarding the effects of these measures, in extreme cases leading to a traffic 
accident. 

The side force characteristics of the tyre are very important for the vehicle’s 
behaviour in curves. Figure 1 gives an example of the typical relationship between 
wheel load, side force and slip angle.  
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Figure 1. Tyre side force as a function of wheel load and slip angle. 
 
When the vehicle driver wants to change the direction of travel, e.g. to enter a 
road curve, the measure to be taken is to turn the steering wheel so that the front 
road wheels will be given a slip angle. The slip angles of the front wheels produce 
side forces of which the magnitude depends on the tyre type, the steering angle 
and the wheel load. The thus created side forces affect the vehicle and turn it in 
the direction of the force. At the same time side forces at the rear wheels will be 
created opposing the yaw movement of the vehicle. The sum of these forces 
counteracts the centrifugal force acting on the vehicle. As long as the wheel loads 
are lower than the load corresponding to the upper side force limit, which is 
normally the case, an increase in wheel load will give an increase in attainable 
side force at a given slip angle. Due to the upwards convex shape of the 
relationship, the increase of the side force for a given increase in wheel load at a 
given slip angle will be less than the decrease in side force caused by an equally 
large decrease of the wheel load. Consequently, an uneven road will always mean 
a reduction of the vehicle’s cornering ability compared to a smooth road.  

In the case of braking and accelerating the possibility to use the friction forces 
between tyre and road surface again depends on the extent to which the tyre/road 
contact forces can be maintained. The factors decisive for the magnitude of the 
friction forces are the wheel load and the relative velocity of the sliding motion of 
the road contact area of the tyre relative to the road surface (Figure 2).  
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Figure 2. The basic shape of the relationship between friction number, slip and 
spin. 
 

”Slip” is defined (see formula below) as the difference between the rotational 
velocity of the wheel in a free rolling state and the real rotational speed while 
braking divided by free rolling rotational speed. The slip value is normally 
expressed as a percentage. ”Spin” is the corresponding quantity defined for 
driving conditions. 

f

bfs
ω

ωω −
=  

When a vehicle wheel is braked it will be affected, apart from the wheel load, by 
two counteracting torques. One braking torque originating from the wheel brake 
and one driving torque of which the magnitude depends on friction force between 
the tyre and the road multiplied by the axle height, i.e. the distance between the 
road surface and the axle centre. During braking, the braking torque is regulated to 
give the requested retardation of the vehicle. If the wheel load, e.g. due to the road 
unevenness, is reduced the friction force will also be reduced and, consequently, 
also the driving torque acting on the wheel, meaning that the slip value will 
increase. If the slip value exceeds the value corresponding to maximum friction 
number (see Figure 2) the wheel will lock almost instantaneously. Locked rear 
wheels will give the vehicle a tendency to rotate 180° with respect to the vertical 
axis through the centre of gravity and than continue the travel backwards. Locked 
front wheel means that the steering ability will be lost but the vehicle is anyway 
stable. With all wheel locked the behaviour of the vehicle is unpredictable but the 
braking distance will normally be longer than if the braking was carried out with 
all wheels braked but not locked. Braking of a road vehicle should thus always be 
carried out in such a way that the locking of one or more wheels is avoided. An 
uneven road surface may in some cases increase the risk for locking the wheels, 
especially in road curves. It should, however, be noted that this problem would 
decrease as the use of ABS systems increase. 
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Driver performance 
The uneven road’s primary influence on the vehicle is to put the road wheels in a 
mainly vertical swinging motion, of which the amplitude depends on the degree of 
unevenness and the vehicle’s speed. Via the tyres, the springs, the shock 
absorbers, the body and the seats of the vehicle this swinging motion will be 
transferred to the driver and to the passengers. 

The influence of vibration on man depends on the frequency content, amplitude, 
direction and duration of the vibration. The frequency content is primarily 
dependent on two dominating resonance frequencies in the vehicle, one associated 
with the swinging motion of the vehicle’s body on the suspension and the other 
emanating from the wheel axle swing motion between the vehicle suspension and 
the springing action of the tyre. The resonance frequency of a passenger car body 
is in the range of 0,8 Hz to slightly over 1 Hz. For a heavy vehicle with air springs 
the resonance frequency of the body motion (bounce) is in the range of 1 Hz to 
1,5 Hz while for a steel sprung heavy vehicle the resonance frequency is around 
3–4 Hz. The resonance frequency for the axle motions, the so-called wheel hop 
frequency, is around 10 Hz for passenger cars and up to 15 Hz for heavy vehicles. 

According to the revised International Standard ISO 2631-1 ”Mechanical 
vibration and shock – Evaluation of human response to whole-body vibration – 
Part 1: General requirements” (second edition 1997-05-01) man is most sensitive 
for vertical whole-body vibrations in the range of 4 – 10 Hz while for horizontal 
vibration the highest sensitivity is in the frequency range of 0,6 to 1,6 Hz. The 
resonance frequency of body bounce is thus mainly outside of the frequency 
ranges for maximum human sensitivity. Only the body bounce for steel sprung 
heavy vehicles is close to these ranges. 

Horizontal vibrations are more disturbing than vertical vibrations of the same 
amplitude. High amplitude transversal accelerations may be the result if the road 
profiles in the left and right wheel tracks are out of face and also have a 
wavelength exciting the rolling motion of the vehicle. Little information is 
available regarding the resonance frequency for the rolling motion but 1 Hz is a 
likely figure for passenger cars and thus just in the middle of the frequency range 
most disturbing for man. For heavy vehicles this resonance frequency is supposed 
to be somewhat lower and depending on height of the load, but at least in one case 
the resonance frequency of about 1Hz has been observed. The important 
wavelengths in this respect should be those longer than 20 m. 

The revised version of ISO 2631 covers the influence of whole-body vibration on 
health, comfort, perception and motion sickness. The original version of ISO 2631 
”Guide for the evaluation of human response to whole-body vibration” also 
contained information on exposure limits regarding performance. It has, however, 
later been recognised that no firm evidence for such guidance exists and thus the 
present version of ISO 2631 does not give any guidance in these respects. 
However, even if there is no guidance as to the evaluation or establishment of 
limits with respect to performance, it nevertheless seems likely that those 
frequency ranges affecting health and comfort also would have an influence on 
performance.  
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The road unevenness can also induce high levels of infrasound in road vehicles, 
especially in modern buses with bodies mainly consisting of large flat areas of 
glass and sheet metal. It had been shown at VTI that infrasound could create 
fatigue and, consequently, reduced performance. Infrasound is considered to 
contain up to and including 20 Hz with a suggested lower limit of about 2 Hz. The 
wheel hop frequency of buses would thus be able to force poorly damped bus 
body panels to vibrate in the infrasound frequency range. 

 
Trafficability (Level of service) 
The road nets of developed countries are mainly in such a state that trafficability 
is secured. If trafficability is regarded as a continuous variable it is possible to 
define different levels of trafficability which can be expressed as length of the 
travel time. 

An uneven road can be expected to cause reduced speed and thus longer travel 
time between to points, either because the driver or a passenger feel ill at ease due 
to vibrations in the vehicle, or because the driver thinks that the vehicle will be 
damaged at a higher speed. If there is an alternative smoother road leading to the 
intended destination, a certain driver may chose that road even if it is somewhat 
longer. Studies of such choices between short uneven roads and smoother but 
longer roads have been carried out, but no conclusive results have been reported. 
The reason for this lack of result is probably that the preference for a certain road 
alternative does not depend only on the relationship between unevenness and 
distance. It also depend on the driver’s tolerance to vibration, his expectations 
about how the different available road alternatives affect the running costs of the 
vehicle expressed in vehicle and tyre wear and fuel consumption, the beauty of the 
surroundings, differences in driving experience, available travel time etc. 

 
Riding Comfort 
What is said above about driver performance is also applicable to riding comfort. 
The previous version of ISO 2631 described a time dependent comfort evaluating 
method. However, according to the present version of the standard, ”there is no 
conclusive evidence to support a universal time dependency of vibration effects 
on comfort”. The evaluation of riding comfort is based on a frequency weighted 
RMS-value. The values in the following table give approximate indications of 
likely reactions to various magnitudes of overall vibration values in public 
transport. It should be noted that this table is given in an informative Annex to the 
standard. 
 

RMS acceleration m/s
2 Comfort level 

            < 0,315 not uncomfortable 
0,315 – 0,63 a little uncomfortable 
  0,5 – 1,0 fairly uncomfortable 
  0,8 – 1,6 Uncomfortable 
1,25 – 2,5 very uncomfortable 
        > 2,0 extremely uncomfortable 
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It is, however, pointed out in the Annex that ”the reactions at various magnitudes 
depend on passenger expectations with regard to trip duration and the type of 
activities passengers expect to accomplish (e.g. reading, eating, writing, etc.) and 
many other factors (acoustic noise, temperature etc.). 

 
Vehicle running costs 
Vehicle wear 
The static and dynamic vertical and horizontal forces acting in the contact area 
between tyre and road having a decisive influence on the manoeuvrability of the 
vehicle as well as affecting driver and passengers also create forces in the vehicle. 
These forces result in stress and strain in different parts of the vehicle, as well as 
in relative motions between different parts in e.g. the suspension system. These 
motions will give wear and, consequently, loss of construction material which in 
the event will result in co-operating components falling apart, which might be the 
case for a ball joint, or to a fracture due to overstress of the material. A fracture 
without preceding wear may of course happen due to overload or a faulty 
dimension. In most cases, however, the reason would be metal fatigue. 

 
Tyre wear 
The tyre wear depends on a number of factors among which the driving behaviour 
probably is the dominating one. Other factors are tyre design, road and air 
temperature and the characteristics of the road in terms of texture and unevenness, 
i.e. the road profile. The effect of the texture can be regarded as a purely material 
abrasive process, which probably is responsible for the main part of the tyre wear. 
The influence on the tyre wear from the longer wavelengths, in the unevenness 
range, is related to the heating of tyre when it works as a suspension element 
between the road surface and the wheel axle. Increased temperature in the tyre 
carcass and the tread rubber will result in increased wear, all other factors kept 
constant. 

 
Fuel consumption 
The driving behaviour is the decisive factor even for fuel consumption but the 
road surface characteristics also have some effect. Two factors can immediately 
be recognised; tyre rolling resistance and loss of energy in the shock absorbers. 

The rolling resistance depends maybe mainly on the texture but the longer 
wavelengths also will cause increased rolling resistance that must be overcome 
sacrificing energy, i.e. increased fuel consumption. The heating of the tyre, due to 
the flexing action on uneven roads, will normally also result in increased fuel 
consumption. 

The vertical swinging motion of the vehicle body activated by an uneven road 
surface is damped by the shock absorbers by means of transforming kinetic 
energy into heat. The chemical energy of the fuel is the only energy that is 
brought to the system. An uneven road causing large vertical swinging motions 
will thus request a higher energy contribution than a smoother road if the speed is 
kept constant. 
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Influences on road authorities  
As previously said, the uneven road will put the vehicle in a vertical swinging 
mode. The associated vertical accelerations will together with heavy masses, i.e. 
for heavy goods vehicles, cause large variations in dynamic wheel loads. These 
variations depend on the wavelength and amplitude content of the longitudinal 
road profile, the speed and the mass and suspension characteristics of the vehicle.  

The magnitude of the dynamic wheel load variations is often given as the 
”Dynamic Load Coefficient” (DLC) defined as: 

 

loadwheelstatic
loadwheeldynamicRMSDLC =  

 

Normal range of DLC is 0,1 to 0,3 while DLC = 0,4 may be a typical value for 
bad tandem axle configuration. The maximum value of the dynamic wheel load 
may often be equal to three times the RMS value. An axle having a DLC of 0,2 
may thus give temporary axle loads (sum of static and dynamic axle load) of 
160% of static axle load. According to the OECD report ”Dynamic loading of 
pavements”, most of the load maxima probably is about 120% of static load and 
every twenty load maximum reaching 140%.  

The so-called ”fourth-power law” says that the road wear is proportional to the 
fourth power of the wheel load. This means that the loss in length of life of the 
road at wheel loads exceeding static load with a certain amount, is much higher 
than the gain in length of life when the wheel loads are below the static load with 
the same amount. Consequently the road wear will increase with increasing 
dynamic wheel load variations although the average value of the wheel load over 
a sufficiently long section of the road is equal to the static wheel load. For 
example, according to the ”fourth power law” a wheel load of 120% of static load 
is about twice as aggressive to the road as the purely static load would be. 

The magnitude of the power of ”fourth-power law” has in the last few years been 
questioned and it is believed to vary at least in the range of 3 – 6, depending on 
road design. However, there seems to be a general agreement about the idea of an 
exponential relationship. It should be noted that only the wheel loads from heavy 
vehicles is expected to have any influence on the length of life of the road. 

The large wheel load variations are related to the body bounce frequency with 
superimposed smaller load variations related to the wheel hop frequency. A local 
bump of the road will put a passing vehicle in a swinging mode at the body 
bounce frequency. If all heavy vehicle are supposed to have the same body 
bounce frequency and pass the bump at the same speed, the pattern of wheel load 
variation along the road will be the same for all passing heavy vehicles. This 
phenomenon is called ”spatial repeatability” and indicates that high wheel loads 
on the road will occur at the same spots along the road, thus leading to premature 
damage on those spots. Before the introduction of air springs on heavy vehicles 
the body bounce frequency of around 3 - 4 Hz was almost universal for heavy 
vehicles and due to speed limits the speed on a certain road was also about the 
same for all heavy vehicles. At 70 km/h this means that the distance between 
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individual high load spots are about 6 m. In the present situation, with a mixture 
of steel sprung and air sprung heavy vehicles, the ”spatial repeatability” should be 
of less importance. In the near future, however, when virtually all steel sprung 
heavy vehicles probably have been replaced by air sprung vehicles the problem 
would increase although the distance between high load spots would be about 15 
m.  

Effects on the surroundings of the road 
A vehicle travelling along a road incurs a varying load on the road surface. This 
will result in vibration waves being transmitted in all directions in the road 
surface, as well as down through the road structure. These vibrations may, 
depending on intensity and frequency, be disturbing for people living close to the 
road and/or damage nearby buildings. The intensity and frequency depends on the 
speed and the characteristics of the passing vehicles and on the wavelength and 
amplitude of the longitudinal road profile. 

The uneven road will also have an influence on noise generated by the traffic; 
maybe mainly rattling noise generated by the vehicle itself or its load. Vehicle 
generated soil vibrations may also cause disturbing noises. Possibly with 
exception of the rattling the culprit, even in this case, should be the heavy vehicle. 
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