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1 Sammanfattning 
Studien försöker ge ett svar på vägojämnhetens variation under året. Mäter man 
ojämnheten vid rätt tidpunkt? Om variationen är stor kan man då prediktera den 
mellan olika tidpunkter? Studien visar att jämnheten på våra vägar förändras 
under vinterhalvåret relativt sommarhalvåret. Den här studien visar att en 
förhöjning sker med ca: 30 % av jämnhetsmåttet, IRI (International Roughness 
Index). Resultaten i denna rapport baseras på mätningar gjorda i Värmland.  

IRI är det tillståndsmått som har den största inverkan vid resursprioritering och 
åtgärdsplanering av det statliga vägnätet. Då Sverige ligger i många olika 
klimatzoner och en stor del av trafikarbetet också sker under vinterhalvåret borde 
en större hänsyn tas till ojämnhetsökningen som orsakas av tjälen. Studien ger inte 
svar på hur tjälens effekt på jämnheten ska hanteras, det visar däremot att hänsyn 
bör tas då effekten är så stor. 

Ökningen av IRI var störst vid vintermätningen (tjälat förhållande) då data från 
sommarmätningen (otjälat förhållande) är referens. Mellan 27 och 35 % var 
ökningen i genomsnitt för vintermätningen. Motsvarande siffror för vårmätningen 
(tjällossning) var en ökning med mellan 6 och 9 %. En del av arbetet visar på att 
ojämnheter med vissa våglängder påverkas mer än andra. Ojämnheter med 
våglängder mellan 3 och 10 m påverkas mest. En förhöjning mellan 36 och 51 % 
observerades för de två undersökta åren. Detta intervall tillsammans med 
ojämnheter med våglängder mellan 1 och 3 m var de som påverkades allra mest. 
Undersökningen pågick under två år, 1997 och 1998, och förhöjningen av de 
observerade jämnhetsmåtten skiljer sig relativt mycket mellan åren. Orsaker till 
detta kan vara många. Den största inverkan torde dock vattenmängden i 
vägkroppen ha samt antalet nedfrysningar och uppfrysningar under vinter-
perioden. 

En annan del av undersökningen visar att det finns en större sannolikhet att 
stora differenser mellan IRI sommar och vinter uppträder där stora IRI registrerats 
sommartid. Detta var i och för sig väntat men det var också en förvånande stor 
andel stora differenser där låga IRI registrerats sommartid. Detta tyder på att 
differenserna inte ger en bestående skada utan till största delen återställs under 
tjällossningen för att återgå till sitt ”normala” sommartillstånd. De ojämnheter 
som snabbast återställs till sitt ”normala” sommartillstånd är ojämnheterna med 
korta våglängderna, medan ojämnheterna med de långa våglängderna är mer 
varaktiga. 

Vidare visar undersökningen att de vägar eller vägavsnitt som har synliga 
defekter eller skador med största sannolikhet också får ökade ojämnheter 
vintertid. De mätningar som denna rapport bygger på är endast gjorda vid tre 
tillfällen. Det finns med största sannolikhet tidpunkter under vintern då vägen har 
ett ännu sämre tillstånd än vad som registrerats i detta projekt. Vägnätet som 
testerna är gjorda på hör inte till det med högst jämnhetsklass. 

En mycket småskalig jämförelse mellan differenser av IRI, sommar och 
vinster, och tjälfarlighetsklass på ett material där undergrund och vägkonstruktion 
är väl dokumenterad är gjord med överrensstämmelse. 

Slutligen tyder allt på att man också fortsättningsvis ska genomföra 
inventeringen av det statliga vägnätet under sommarhalvåret, då det p.g.a. 
väderleksförhållanden är mycket svårt att genomföra snabb beröringsfri 
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vägytemätning vintertid. Tillvägagångssättet borde istället vara att prediktera 
effekten av tjälen med hjälp av modeller. 

2 Bakgrund 
Vägytans jämnhet förändras under vinterhalvåret. Det vatten som finns i 
vägkroppen fryser och orsakar i olika grad, beroende på omgivningen och 
mängden vatten, förändringar i vägkroppen som i sin tur påverkar vägytans 
jämnhet. Ytans jämnhet kan delas upp i jämnhet längs och tvärs vägens 
längdriktning. Den traditionella mätstorheten för jämnheten längs vägen, som 
använts i Sverige sedan den senare hälften av 1980-talet, är IRI (International 
Roughness Index, The University of Michigan Transportation Research Institute 
(UMTRI), 2000). Tvärs vägen beskrivs jämnheten av spårdjupsmåttet (Vägverkets 
Metodbeskrivning 111:1998, Vägverket 1998). I Sverige har mätningar av dessa 
storheter i huvudsak utförts med Laser RST, ett system för snabb beröringsfri och 
laserbaserad vägytemätning (RST Forskningsbil, VTI 2000). En mätning av det 
statliga huvudvägnätet (europavägar och riksvägar) utförs årligen medan en 
mätning av det statliga lågtrafikerade vägnätet görs i varierande omfattning.  
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Figur 1 Förhållande mellan det belagda statliga vägnätets längd och mätt 
längd från 1987 till 2000. 

Dessa mätningar utförs endast under sommarhalvåret. 
Då endast en begränsad mängd vägar har blivit uppmätta under tjälade 

förhållanden har detta projekt initierats för att utröna skillnader hos vägnätet 
vinter- och sommartid. Projektet är beställt av Vägverket, Vägavdelningen, i 
Borlänge. Det startades vintern 1997 då de första mätningarna utfördes. Samtliga 
resultat redovisade i denna rapport kommer från mätningar utförda i detta projekt 
mellan 1997 och 1999 samt historiska mätdata från de sommarmätningar som är 
gjorda på de i projektet utvalda vägarna. 

http://www.umtri.umich.edu/
http://www.umtri.umich.edu/
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3 Syfte 
Kunskapen om hur vägarnas jämnhet påverkas vintertid och under tjällossningen 
är ej kartlagd tillräckligt bra. I syfte att undersöka förändringar av jämnheten 
mellan olika tillstånd, tjälat, otjälat och under tjällossning, har detta projekt 
initierats. Projektet syftar därför till att ge svar på följande frågor: 
 
1. Finns skillnader i jämnhet mellan de olika årstiderna? 
2. Hur stora är eventuella skillnader? 
3. Var uppträder de största respektive minsta jämnhetsskillnaderna mellan de 

olika tillstånden med avseende på 
•  undergrund 
•  jämnhet sommartid 
•  vägtyp 
•  deflektion från fallvikt 
•  okulär skadebesiktning 

4. Vilka våglängder i jämnhetsspektrat påverkas mest i längdled vid tjällossning 
respektive tjälat tillstånd? 

5. När ska vägnätsmätningar utföras i Sverige, sommartid eller vintertid? 
6. Går det att prediktera jämnheten på en väg vintertid? 
 

Detta är ett antal av de frågor som projektet skulle kunna ge svar på. 

4 Metod 
Att undersöka hur jämnheten påverkas av tjälen och tjällossning kräver 
datainsamling under mycket besvärliga förhållanden. Den mätplan som arbetades 
fram gick ut på att utföra mätningar vid tre tidpunkter under 1997 och tre 
tidpunkter under 1998. Vid första mättillfället skulle tjälen i marken fortfarande 
vara kvar samtidigt som vägbanan skulle vara snöfri och relativt torr eller 
åtminstone ej alltför fuktig. Mätningen med Laser RST kräver nämligen en 
vägbana som inte är allt för blöt och beroende på vilka parametrar som ska 
undersökas krävs en mer eller mindre torr vägbana. Detta projekt syftar främst till 
att undersöka jämnhet längs och tvärs färdriktningen vilket inte kräver helt torra 
vägar. De kortare våglängderna som beskrivs av de olika texturmåtten kan ej 
analyseras i detta material då de kräver en helt torr vägyta. Tidpunkten för den 
första mätomgången för respektive år var under senare delen av mars. Med 
mycket kort varsel efter en period med töväder har mätningarna kunna utföras på 
snöfria vägar. Lustigt nog var inte mätomgång 1 den mätning som hade mest 
störningar av vädret, utan omgång 2 och 3 var mest bekymmersamma i form av 
snöfall och mycket regn. Mätomgång 2 utfördes under senare delen av april. 1998 
delades mätomgång 2 upp på två tillfällen p.g.a. snöfall. Samma sak gällde 
mätomgång 3 1997 som var tvungen att avbrytas av p.g.a. regn då mätningarna 
slutfördes i början av september. Nedan visas när mätningarna utfördes. 
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Sommar och vintermätningar
Datum för respektive mätomgång
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Figur 2  Tillfälle för mätningarna ingående i projektet. 

 
Trots de svåra mätförhållandena som råder i mars och april lyckades all data 

samlas in och de olika mätomgångarna lyckades också täcka in de tre tillstånden, 
tjälat, tjällossning och otjälat. Det är dock ej kartlagt hur långt in i tjällossningen 
man kommit under mätomgång 2. 

Vid denna undersökning, av data insamlade vid olika mättillfällen, är det av 
största vikt att säkerställa att de förändringar som observeras verkligen beror på 
effekter av årstiden och inte på beläggningsåtgärder. Därför har, under sommar-
mätningen, förändringar hos vägnätet inom respektive år noterats. Dessa 
anteckningar är sedan införda i den databas som all mätdata har sammanställts i. 
På så sätt kan de sträckor som förändrats under året exkluderas vid en analys. 

 
Tabell 1 Översikt över tillfällen för mätningar. 

Mätomgång  Period 1997 Period 1998 
1 Tjälat 17–19 mars 23–26 mars 
2 Tjällossning 22–24 april 14, 27-29 april 
3 Otjälat 30–1 juni, juli 

1–3 sept 
8–11 juni 

5 Mätsträckor 
Två typer av mätningar utfördes i projektet, dels vägnätsmätningar och dels 
mätning av objekt. Mätningen av vägnät syftar till att täcka ett större område där 
området mäts en gång per mättillfälle medan objektsmätningen sker på en utvald 
del av en länk. Objektet mäts dessutom flera gånger då kraven på kvalitet är 
högre. I detta projekt mättes de utvalda objekten två gånger per mättillfälle. 
I samarbete med Vägverket valdes ett vägnät i Värmland ut som skulle innehålla 
vägar med ett brett spektrum av ojämnheter. 
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Figur 3  Vägar ingående i vägnätsmätningen. 

Den totala längden på de utvalda vägarna uppgår till 576 km, men då vissa 
vägar mäts i båda riktningarna blir den totala längden som mättes av Laser RST 
908 km. Fördelningen mellan olika vägtyper visas i bilden nedan. 
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Fördelning av vägtyper för vägnätsmätningen
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Figur 4  Fördelning av vägtyper på valt vägnät. 

 
Den största delen av de i vägnätsmätningen ingående vägarna är alltså 

riksvägar, vilket speglar fördelningen av trafikarbetet i Värmland ganska bra. 
Möjligtvis är andelen sekundära länsvägar något underrepresenterade till förmån 
för riksvägarna. 

 
Fördelning av undergrunder för vägnätsmätningen
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Figur 5  Fördelning av undergrund på valt vägnät. 
 

Undergrunden är bestämd utifrån SGU:s jordartskarta för Värmlands län. 
Kartan är daterad 1958 och noggrannheten är låg eftersom skalan är 1:200 000. 
Uppgifterna om jordarten är knutna till länkar (en länk är en sträcka mellan två 
vägskäl och distansen kan variera mellan 100 m och flera mil), vilket givetvis 
innebär att undergrunden varierar inom länken. Den undergrund som upptar den 
största delen av länken är därför angiven som undergrund för hela länken. 

Fyra objekt ingående i projektet ”Tillståndsuppföljning av observations-
sträckor” (Göransson, 1999) valdes ut som sträckor för objektsmätningen. Dessa 
objekt mättes liksom vägnätsmätningen vid de tre mättillfällena. Objekten är 
belägna i Värmland och i Dalarna på följande vägar. 
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Tabell 2  Omfattning av objektsträckor. 
Vägnummer Antal sträckor Benämning 

S63 28 á 100 m Saxån 
W60 20 á 100 m Ludvika 
W60 20 á 100 m Borlänge 
W266 24 á 100 m Sörbo 

 

 

 
Figur 6  Objektsträckornas placering. 
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För att ha liknande förhållanden vid de olika mättillfällena är objekten valda så 
att de ligger på ungefär samma breddgrad som det valda vägnätet. Den totala 
omfattningen är 92 objekt á 100 m. 

Inför mätningarna 1998 reviderades mätplanen, för att om möjligt försöka hitta 
samband mellan IRI variationer och deflektion respektive tjällyft. Vid denna 
revision fastlades en utökning av mätprogrammet. Utökningen gick ut på att ur det 
908 km långa vägnätet välja ut 21 stycken specialsträckor med en längd mellan 
500 m och 1000 m. Vid valet av dessa sträckor fanns vissa kriterier som skulle 
vara uppfyllda. 

• Differensen för IRI mellan mätning 1 och 3 1997 delades upp i tre grupper 
och specialsträckorna skulle vara jämnt fördelade över de olika 
jämnhetsgrupperna. 

• Specialsträckorna skulle vara jämnt fördelade över två olika undergrunder. 
• Med tanke på säkerheten och kostnaden vid mätningen av sträckorna skulle 

de inte vara belägna på de mest trafikerade vägarna. 

Tabell 3  Förteckning över specialsträckor. 

Från  

knutpunkt 

Till  

knutpunkt 

Väg- 

nummer 

Från  

distans 

Till  

distans 

Under- 

grund 

IRI 

klass 

1997 

Mätning  

total- 

station 

Total-station 

från 

Total- 

station 

 till 

1231A014 1231A012 239 00200 00700 Lera 1 Nej
1231A012 1231A001 239 15100 16000 Morän 1 Ja 15740 15940
1231A012 1231A001 239 16700 17700 Morän 3 Ja 16800 15940
1231A001 1222A051 239 00000 01000 Morän 3 Nej
1231A001 1222A051 239 02000 03000 Morän 2 Nej
1222A051 1222A050 239 00000 00900 Morän 2 Ja 00100 00300
1222A050 1222A052 239 00000 00600 Morän 1 Nej
1131A045 1131A019 716 00000 00700 Lera 1 Ja 00200 00400
1131A045 1131A019 716 00700 01400 Lera 3 Ja 00700 00900
1131A020 1131A021 716 03300 03800 Lera 2 Nej
1133A050 1133A052 716 00100 00700 Lera 1 Ja 00200 00400
1133A050 1133A052 716 00800 01800 Lera 3 Ja 01060 01260
1133A052 1133A059 716 01100 01800 Lera 2 Nej
1133A052 1133A059 716 02000 02600 Lera 2 Ja 02340 02540
1133A052 1133A059 716 09400 10300 Lera 2 Ja 09500 09700
1124A011 1222A031 888 03200 03800 Lera 1 Nej
1124A011 1222A031 888 04000 04800 Lera 3 Nej
1222A044 1222A046 892 00100 00700 Morän 1 Ja 00440 00640
1222A044 1222A046 892 02200 03000 Morän 2 Ja 02700 02900
1222A044 1222A046 892 03200 03800 Morän 1 Nej
1222A044 1222A046 892 10700 11400 Morän 3 Ja 11000 11200

 
I ovanstående tabell står IRI klass 1 för små differenser av IRI mellan vinter- 

och sommarmätningen, och följaktligen står 3 för stora differenser. De 
undergrunder som sträckorna består av är morän och lera. Mätningarna på 
specialsträckorna utfördes vid samma tillfälle som vid övriga mätningar, alltså 
vinter, vår och sommar. 
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Figur 7 Specialsträckor. 
 

Det mätprogram som fastslogs för dessa sträckor var följande. 
• Laser RST två mätningar per mättillfälle. 
• Fallvikt 2 registrerade slag per 20 m. 
• Totalstation (avvägning) var 5’e m (begräsat till 12 sträckor á 200 m). 
• Okulär skadebesiktning enligt ”Bära eller brista” (Wågberg, 1991). 
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6 Datainsamling, utrustningar och metoder 
6.1 Laser RST 
För inventering av ojämnheter längs och tvärs färdriktningen har VTI:s Laser RST 
använts. Laser RST är ett laserbaserat mätfordon för snabb beröringsfri mätning 
av vägojämnheter i hastigheter mellan 15 och 90 km/h. Den normala 
datainsamlingen sker per 20 m vilket även har valts vid dessa mätningar. För att i 
största möjliga mån undvika inverkan av fordonets förare och operatör har samma 
förare och operatör använts vid mätningarna. Vid mätningarna ingående i detta 
projekt var fordonet konfigurerat att mäta följande storheter. 
 
Medeltvärprofil (mm), 17 profilvärden. 
Spårdjup (mm) 17 lasrar på 3,2 m mätbredd. 
Spårdjup (mm) 11 lasrar på 3,2 m mätbredd. 
Spårdjup höger (mm) hjulspår (10 högra lasrarna). 
% spårdjup > 5 mm. 
% spårdjup > 10 mm. 
% spårdjup > 15 mm. 
 
Lutningsprofil (mm/m), höger och vänster hjulspår med data sparade var 0.1 m. 
IRI (mm/m) i höger hjulspår. 
IRI (mm/m) i vänster hjulspår. 
RMS1 (mm) root mean square på längsprofilen i höger hjulspår för vågländer 
mellan 0.5 och 1 m. 
RMS1 (mm) root mean square på längsprofilen i vänster hjulspår för vågländer 
mellan 0.5 och 1 m. 
RMS2 (mm) root mean square på längsprofilen i höger hjulspår för vågländer 
mellan 1 och 3 m. 
RMS2 (mm) root mean square på längsprofilen i vänster hjulspår för vågländer 
mellan 1 och 3 m. 
RMS3 (mm) root mean square på längsprofilen i höger hjulspår för vågländer 
mellan 3 och 10 m. 
RMS3 (mm) root mean square på längsprofilen i vänster hjulspår för vågländer 
mellan 3 och 10 m. 
RMS4 (mm) root mean square på längsprofilen i höger hjulspår för vågländer 
mellan 10 och 30 m. 
RMS4 (mm) root mean square på längsprofilen i vänster hjulspår för vågländer 
mellan 10 och 30 m. 
RMS5 (mm) root mean square på längsprofilen i höger hjulspår för vågländer 
mellan 0.5 och 30 m. 
RMS5 (mm) root mean square på längsprofilen i vänster hjulspår för vågländer 
mellan 0.5 och 30 m. 
RMS6 (mm) root mean square på längsprofilen i höger hjulspår för vågländer 
mellan 0.5 och 100 m. 
RMS6 (mm) root mean square på längsprofilen i vänster hjulspår för vågländer 
mellan 0.5 och 100 m. 
 
Tvärfall (%) beskrivet som lutningen av regressionslinjen genom alla 17 
mätpunkter. 
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Tvärfall (%) beskrivet som lutningen av de två yttersta laserpunkterna. 
Tvärfall (%) beskrivet som lutningen av regressionslinjen genom de 10 lasrarna 
längst till höger. 
 
Backighet (%) beskrivet som vägens medellutning för 20 m sträckan. 
 
Kurvatur (m) beskrivet som radien för den linje bilen färdas. 
 
Fin makrotextur (mm) root mean square på profilen mellan hjulspåren för 
våglängder mellan 2 och 10 mm. (Ej användbart i denna studie då vissa vägar var 
fuktiga vid mättillfället.) 
Fin makrotextur (mm) root mean square på profilen i höger hjulspår för 
våglängder mellan 2 och 10 mm. (Ej användbart i denna studie då vissa vägar var 
fuktiga vid mättillfället.) 
Grov makrotextur (mm) root mean square på profilen mellan hjulspåren för 
våglängder mellan 10 och 100 mm. 
Grov makrotextur (mm) root mean square på profilen i höger hjulspår för 
våglängder mellan 10 och 100 mm. 
Megatextur (mm) root mean square på profilen mellan hjulspåren för våglängder 
mellan 100 och 500 mm. 
Megatextur (mm) root mean square på profilen i höger hjulspår för våglängder 
mellan 100 och 500 mm. 
 
Videofilmning av vägmiljön kopplat till mätdata. 
 

6.2 Fallvikt 
Mätningen av deflektion har utförts med VTI:s fallviktsutrustning, tillverkad av 
KUAB. Mätningarna på specialsträckorna är utförda var 20:e m i höger hjulspår. 
Tre slag är gjorda per 20 m varav de två sista registreras. Den kraft som användes 
vid slagen var 50 kN. Deflektionen registrerades vid belastningscentrum och vid 
20, 30, 45, 60, 90 och 120 cm från centrum. Temperaturer, såväl luft- som 
vägytetemperatur registrerades vid varje slag. 
 

6.3 Totalstation 
Mätningar av höjder på ett urval av specialsträckorna mättes med totalstation. 
Denna mätning utfördes av Geodesigruppen i Mellansverige AB. Mätningen 
utfördes i ett lokalt koordinatsystem där varje mätning relaterades till en för 
sträckan vald fixpunkt. På så sätt kan mätningarna jämföras mellan de olika 
mättillfällena. Mätningarna skedde var 5:e m i tre valda spår på vägen, höger 
hjulspår, mitt i körfältet och i vägmitt. 
 

6.4 Okulär skadebesiktning 
En okulär skadebesiktning utfördes av Vägverket Konsult Väst på 
specialsträckorna. Besiktningen skedde enligt ”Bära eller brista” (BeB) med viss 
modifiering. Istället för den normala insamlingsdistansen 100 m användes 40 m 
och de parametrar som registrerades var följande. 
Tjälsprickor, enligt BeB. 
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Kantsprickor, enligt BeB. 
Krackelering, enligt BeB. 
Kanthäng, uppdelat på ej, lätt eller svårt. 
Ojämnheter, enligt BeB. 
Slaghål, enligt BeB. 
Diken vänster, uppdelat på ej, tveksamt eller väl dränerat. 
Diken höger, uppdelat på ej, tveksamt eller väl dränerat. 

7 Databearbetning 
För att enkelt kunna bearbeta, söka efter och länka samman data insamlad med 
olika metoder har data sammanställts i en databas. Det är en relationsdatabas 
skapad i Microsoft  Access 97. Nexus Spinell AB har anlitats för att göra den 
slutliga versionen av databasen. Det är i själva verket två databaser där den ena är 
på 20 m nivå och den andra på 400 m nivå. Intentionen är att använda 20 m data 
vid bearbetningen av objektmätningen och specialsträckorna och 400 m data vid 
bearbetningen av vägnätsmätningen. 

8 Resultat vägnätsmätningar 
På grund av förändringar av vägnätet (beläggningsarbeten) inom respektive år har 
underlaget reducerats från 908 km till 1997 685 km och 1998 743 km. Enbart hela 
400 m bitar har analyserats i vägnätsmätningen. Detta är också en orsak till att 
mängden data reducerats. Detta innebär för 1997 att följande fördelning för 
vägtyp och undergrund erhölls. 
 

Fördelning av vägtyper för vägnätsmätningen 1997
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Primära länsvägar
19%

Sekundära 
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7%

 
Figur 8 Fördelningen av vägtyper för undersökt vägnät 1997. 
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Fördelning undergrund 1997
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Figur 9 Fördelning av undergrund för undersökt vägnät 1997. 
 
För 1998 är fördelningen av vägtyper och undergrund som figurerna nedan 
beskriver. 

Fördelning av vägtyper för vägnätsmätningen 1998
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Figur 10 Fördelningen av vägtyper för undersökt vägnät 1998. 
 

Fördelning Undergrund 1998
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Figur 11 Fördelning av undergrund för undersökt vägnät 1998. 
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Den stora skillnaden mellan data från 1997 och 1998 ligger i andelen 
länsvägar. 1997 var andelen primära länsvägar 19 % mot 14 % för 1998 och 
andelen sekundära länsvägar var för 1997 7 % och 1998 13 %. Undergrunden 
däremot är relativt jämnt fördelad för materialet som analyseras 1997 och 1998. 
Det är alltså inte exakt samma material som analyserats 1997 och 1998. Om exakt 
samma material skulle ha analyserats 1997 och 1998 skulle bortfallet p.g.a. 
beläggningsåtgärder reducera materialet alltför mycket. 

 
Fördelning IRI höger sommaren 1997 och 1998

per 400 m

0

20

40

60

80

100

120

140

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
IRI (mm/m)

Fr
ek

ve
ns

 (a
nt

al
)

.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

K
um

ul
at

iv
 fr

ek
ve

ns
 (%

)

Frekvens 1997
Frekvens 1998
Kumulativa procenttal 1997
Kumulativa procenttal 1998

 
Figur 12 Fördelningen av IRI i höger hjulspår för 1997 och 1998. 
 

Som figuren visar är sammansättningen, av för analysen valt vägnät, 1997 och 
1998 mycket lika avseende IRI i höger hjulspår. 
 

8.1 Jämnhet i längsled 
Redovisat resultat i detta kapitel bygger på 400 m data från vägnätsmätningen. 
IRI mätt i höger hjulspår har vid mätningen i mars, under tjälade förhållanden, det 
högsta medelvärdet. 1997 var värdet ca 26,8 % högre än motsvarande värde under 
juni månad, otjälade förhållanden. Motsvarande värde för 1998 var 34,8 %. 
Skillnaden mellan mätningen i april (tjällossning) och juni (otjälade förhållanden) 
är betydligt mindre. För 1997 var skillnaden 8,9 % och för 1998 6,2 %. 
 
Tabell 4 Skillnader för IRI mellan olika tillstånd på vägnätet. 
 1997 

Skillnad 
tjälat-otjälat 

1997 
Skillnad 

tjällossning-
otjälat 

1998 
Skillnad 

tjälat-otjälat 

1998 
Skillnad 

tjällossning-
otjälat 

IRI höger 26,8 % 8,9 % 34,8 % 6,2 % 
IRI vänster 27,1 % 6,9 % 34,5 % 6,3 % 
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Det råder motsvarande förhållanden för jämnheten i det vänstra hjulspåret, 
vilket tabellen ovan visar. Det som däremot är anmärkningsvärt är den relativt 
stora skillnaden för IRI mellan 1997 och 1998. 

 

IRI höger hjulspår 1997 och 1998
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Figur 13 IRI i höger hjulspår 1997 och 1998. 
 

Nivåerna för IRI och standardavvikelsen under tjällossning och det otjälade 
förhållandet är i det närmaste identiska för mätningarna 1997. Detsamma gäller 
för mätningarna 1998. För vintermätningen under den tjälade perioden är IRI i 
höger hjulspår ca: 8 % högre 1998 än vid motsvarande mätning 1997. 

 
Fördelning av IRI differens vinter - sommar per 400 m, 1997 och 1998

0.00%

1.20%

2.40%

3.60%

4.80%

6.00%

7.20%

8.40%

9.60%

10.80%

12.00%

-1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Diff IRI (mm/m)

Fr
ek

ve
ns

 (%
)

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

K
um

ul
at

iv
 fr

ek
ve

ns
 (%

)

Frekvens 1997 Frekvens 1998 Kumulativa procenttal 1997 Kumulativa procenttal 1998

 
Figur 14 Fördelning av IRI differenser mellan tjälat och otjälat förhållande. 
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Figur 14 visar att upp till IRI differens 0.4 följs resultaten åt från 1997 och 
1998, för att sedan skiljas åt. Orsaker till detta kan vara flera. Om man ser till 
medeltemperaturen för perioden januari till mars för de båda åren var det kallare 
1997 än 1998. 

Temperatur januari - mars 1997 och 1998
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Figur 15 Medeltemperatur för vinterperioden 1997 och 1998. 
 

Att en lägre medeltemperatur leder till att vägens ojämnhet ökar verkar inte 
vara orsaken. Det man kan tänka sig, däremot är att ju fler nedfrysningsperioder 
det är under en vinter i kombination med mycket vatten, desto större tjällyft borde 
uppträda. Under 1997 var det i medeltal för de fyra undersökta SMHI-stationerna 
i Värmland 17 nollgraderpassager mot 18 för 1998. Markvattnets avvikelse från 
det normala var 1997 +6.6 mm mot +10.2 mm 1998. Alltså under 1998 var det 
något fler nollgraderpassager och mer markvatten än under samma period 1997. 
Detta är en trolig orsak till de förhöjda värdena under den tjälade perioden 1998. 
Andra orsaker kan vara: 

• att det inte är exakt samma vägnät som är analyserat 1997 och 1998. 
• att tjällossningen kan ha startat vid någon av vintermätningarna 1997 eller 

1998. 
 

Det är möjligt att ojämnheterna ökar under en kort period i tjällossningen för 
att sedan minska mot sommartillståndet. 1998 utfördes mätningen något senare än 
1997 och dessutom var medeltemperaturen något högre 1998 vilket kan tyda på 
detta. 



18 VTI notat 16-2001 

Jämnhet i höger hjulspår 1997 och 1998
Förändring i procent mellan tjälat och otjälat förhållande
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Figur 16 Skillnaden mellan tjälat och otjälat förhållande av ojämnheter i höger 
hjulspår. 

 
Vidare är ”hela” spektrat av vägojämnheter undersökt, från den grova 

makrotexturen till RMS-värden upp till 100 m. 
Figuren visar att de ojämnheter som påverkas allra mest av tjälen är de med 

våglängder mellan 3 och 10 m. Under 1998 erhölls en 50 % ökning av 
ojämnheterna inom detta område. Det andra ojämnhetsområdet som påverkas 
relativt mycket är det med våglängder mellan 1 och 3 m. Där erhölls 1998 en 
knapp 40 % ökning. Ser man på IRI som täcker våglängder upp till ca: 30 m och 
jämför med RMS-värden mellan 0.5 till 30 m visar det sig att ökningen av IRI vid 
tjälade förhållanden är betydligt större än ökningen av RMS-värdena. Detta 
innebär att de våglängder som förstärks av IRI-filtret är de som påverkas mest av 
tjälen. Responskurvan för IRI ser ut som bilden nedan visar. 
 

 
Figur 17 Responskurvan för IRI. 
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En positiv förstärkning erhålls för våglängder mellan 1,7 och 22,2 m med 
toppar vid 2,4 och 15,4 m. 

För att avgöra vilka ojämnheter som återställs först vid tjällossningen har en 
jämförelse gjorts mellan mättillfälle 1 och 3 som satts i relation till mättillfälle 2 
och 3, alltså differensen av mätomgång 2 och 3 dividerat med differensen av 
mätomgång 1 och 3. 
 

Effekten av kvarvarande tjäle vid tjällossning i förhållande till maximal 
effekt av tjälen 
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Figur 18 Effekten av kvarvarande tjäle. 
 

Figuren visar att ojämnheterna med de kortare våglängderna 1–3 m återställs 
snabbare än de längre. För 1997 fanns 32 % kvar av den totala förändringen inom 
intervallet 1–3 m vid mättillfälle 2 mot 41 % för det längre intervallet 3–10 m. 
Samma tendenser finns för 1998. 

En undersökning av var de största förändringarna vid vintermätningen 
uppträder med avseende på sommartillstånd är gjord. Data från sommarmätningen 
delas upp i tre lika stora delar, så att man får en grupp med små värden, en grupp 
med mellanvärden och slutligen en grupp med stora värden. Därefter beräknas 
differenserna mellan tjälat och otjälat tillstånd vilka också de fördelas på tre lika 
stora grupper med små differenser mellanstora differenser och stora differenser. 
Grupperna med differenser fördelas sedan på grupperna från sommartillståndet. 
På så sätt kan man urskilja om det exempelvis finns en överrepresentation av små 
differenser vid låga IRI värden. Nedan visas en figur där skillnaderna mellan 
vinter och sommarmätning av IRI fördelats på sommartillståndet av IRI. 
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Differensen av IRI mellan tjälat och otjälat förhållande fördelat på IRI 
mätning sommaren 1997
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Figur 19 Fördelning av differenser vinter - sommar på sommarmätning för IRI 
1997. 
 

Differensen av IRI mellan tjälat och otjälat förhållande fördelat på IRI 
mätning sommaren 1998

0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%

A
nd

el
 (%

)

Små differenser 44.9% 30.7% 24.4%
Mellan differenser 38.6% 32.3% 29.1%
Stora differenser 16.5% 37.0% 46.5%

Låga IRI < 1.61 mm/m Mellan IRI 1.61 - 2.36 
mm/m Stora IRI > 2.36 mm/m

 
Figur 20 Fördelning av differenser vinter - sommar på sommarmätning för IRI 
1998. 

 
I Figur 19 och Figur 20 kan man se att det finns större andel av små 

differenser vid små IRI-värden och likaså fler stora differenser vid stora IRI-
värden. Detta är inget överraskande, man kan emellertid förvänta sig en större 
andel stora differenser vid stora IRI-värden än vad utfallet blev då stora 
ojämnheter är större på det lågtrafikerade vägnätet som inte har samma grad av 
tjälsäkring som det högtrafikerade. 

Finns det andra tendenser för RMS-värdena? Figurerna nedan visar olika utfall 
för de två åren undersökningen gjordes. Den enda slutsatsen är att differenserna 
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mellan vinter och sommartillståndet är jämnt fördelade på medelstora RMS-
värden. För både små och stora RMS-värden skiljer sig fördelningen av 
differenserna mellan de två åren väldigt mycket. 

 

Differensen av RMS 1-3 m mellan tjälat och otjälat förhållande fördelat på 
RMS 1-3 m mätning sommaren 1997
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Figur 21 Fördelning av differenser vinter - sommar på sommarmätning för 
RMS 1–3 m 1997. 
 

Differensen av RMS 1-3 m mellan tjälat och otjälat förhållande fördelat på 
RMS 1-3 m mätning sommaren 1998
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Figur 22 Fördelning av differenser vinter – sommar på sommarmätning för 
RMS 1–3 m 1998. 
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Differensen av RMS 3-10 m mellan tjälat och otjälat förhållande fördelat på 
RMS 3-10 m mätning sommaren 1997
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Figur 23 Fördelning av differenser vinter - sommar på sommarmätning för 
RMS 3–10 m 1997. 
 

Differensen av RMS 3-10 m mellan tjälat och otjälat förhållande fördelat på 
RMS 3-10 m mätning sommaren 1998
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Figur 24 Fördelning av differenser vinter - sommar på sommarmätning för 
RMS 3–10 m 1998. 
 

Nedan följer ett exempel på hur IRI förhöjs under vinterhalvåret. Noterbart är 
att skillnaderna mellan vinter- och sommarmätningarna uppträder vid samma 
sektioner (se Figur 25 vid sektion 15000 till 16000 m). 
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IRI höger hjulspår per 400 m på Rv64 sommaren och vintern -97 och -98
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Figur 25 IRI i höger hjulspår vid två tillfällen 1997 och 1998. 
 

Ser man på motsvarande figur då vintermätningen är ersatt med vårmätningen, 
kan man se att huvuddelen av vägen har återgått till sitt sommartillstånd. Endast 
hos de delar som hade kraftigt förhöjda vintervärden finns en liten del av 
skillnaderna kvar (se nedan). 

 
IRI höger hjulspår per 400 m på Rv64 sommaren och våren -97 och -98
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Figur 26 IRI i höger hjulspår vid två tillfällen 1997 och 1998. 
 

Någon redovisning av hur differensen av IRI beror av undergrunden redovisas 
inte i denna rapport då indelningen av undergrund är för vag. Dessutom finns 
ingen information om vägens konstruktion vilket ändock har den största inverkan 
på förändringen av IRI vintertid. 
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8.2 Jämnhet i tvärled 
Spårdjupet kan betraktas som ett mått på ojämnheter i tvärled, för våglängder upp 
till ca: 3 m. Genom att jämföra förändringen av spårdjup och RMS 1–3 m (i 
längdled) vid tjälade och otjälade förhållanden kan man uttala sig om tjälen 
påverkar vägen mer i längdled än i sidled. Tendenserna för spårdjup är inte 
desamma som för RMS 1–3. Här är skillnaderna betydligt mindre och dessutom är 
resultaten inte entydiga för de två åren undersökningarna gjordes. 
 
Tabell 5 Skillnader för spårdjup mellan olika tillstånd på vägnätet. 
 Skillnad 

9703,9706 
Tjälat - otjälat 

1997 

Skillnad 
9704,9706 

Tjällossning-
otjälat 1997 

Skillnad 
9803,9806 

Tjälat - otjälat 
1998 

Skillnad 
9804,9806 

Tjällossning – 
otjälat 1998 

Spårdjup 10,1 % 17,0 % 10,1 % 3,7 % 
 

Orsaken till att skillnaderna mellan tillstånden inte är lika stora för spårdjup 
som för RMS-värden inom samma våglängdsintervall är troligen det att tjällyften 
oftast påverkar hela vägbanan vilket i sin tur inte har lika stor effekt på jämnheten 
i tvärled som i längdled. 

9 Resultat Specialsträcka 
9.1 Jämnhet i längdled 
Detta kapitel bygger på de mätningar som gjordes på specialsträckorna 1998 och 
resultatet baseras på 20 m värden. Antalet 20 m sträckor är 785 stycken vilket 
innebär en total längd av 15,7 km. 

Nedanstående tabell visar att de 21 specialsträckorna är ett någorlunda 
representativt urval av vägnätsmätdata. IRI mätt i höger hjulspår har ett något 
lägre förhållande mellan tjälat och otjälat samt tjällossning och otjälat. I övrigt är 
resultatet jämförbart med det erhållna resultatet för vägnät. Eventuellet skulle 
skillnaden mellan IRI höger och vänster kunna förklaras av olika tjälförlopp p.g.a. 
snö i diken som isolerar jämfört med bar väg mitt i vägen. 

 
Tabell 6 Differenser av IRI mellan olika mättillfällen. 
 tjälat-otjälat tjällossning-otjälat tjälat-tjällossning 

IRI höger 30.79% 2.65% 27.42% 
IRI vänster 34.49% 7.13% 25.54% 
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Medelvärde och standardavvikelse för IRI höger på specialsträckor
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Figur 27 Medelvärde och standardavvikelse för IRI höger på special-
sträckorna. 
 

Över lag är medelvärdena något lägre på specialsträckorna än vägnätet. 
Naturligtvis är standardavvikelsen högre då specialsträckorna är analyserade per 
20 m. I stort speglar urvalet av specialsträckorna det stora vägnätet ganska bra. 

Till att börja med sätts differensen av IRI mellan tjälat och otjälat förhållande i 
relation till fallviktsmätningen. 

Fallviktsmätning vid olika årstider 1998
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Figur 28 Fallviktsmätning vid olika årstider. 
 

Figur 28 visar medelvärden och standardavvikelser för alla fallviktsmätningar 
vid belastningscentrum (D0) och 45 cm (D45) respektive 120 cm (D120) från 
belastningscentrum vid de olika årstiderna. De högsta värdena på deflektionen 
erhölls under vårmätningen då variationen också var störst. Detta visar på att 
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tjällossningen verkligen var igång under mätomgång 2 och att det fanns tjäle kvar 
under mätomgång 1 

Tillvägagångssättet vid denna utvärdering är liksom tidigare gjord genom att 
dela upp de två undersökta parametrarna i tre lika stora grupper och sedan beräkna 
andelen av grupperna som stämmer överens. Första figuren visar beroendet 
mellan differensen av IRI och deflektionen vid belastningscentrum. 

 

Differensen av IRI mellan tjälat och otjälat förhållande fördelat på 
Fallviktsmätning mätning vid belstningscentrum D0 sommaren 1998
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Små differenser 41.3% 37.4% 22.2%
Mellan differenser 39.8% 26.8% 32.1%
Stora differenser 18.9% 35.8% 45.6%

Låg D0 0 till 511.50 µm Mellan D0 511.50 - 678.00 
µm Stor D0 >678.00 µm

 
Figur 29 Differensen av IRI sommar och vinter fördelat på deflektionen vid 
belastningscentrum mätt under sommaren. 
 

Figuren ovan visar på en ökande andel av stora differenser vid stor deflektion. 
Man måste ha i åtanke att fallviktsmätningen är gjord som en mätning per 20 m 
mitt i IRI sektionens 20 m intervall medan IRI mäts kontinuerligt. Detta gör 
givetvis en sådan jämförelse något osäker. Figurerna nedan visar förhållandet 
mellan differensen av IRI vid tjälat och otjälat förhållande fördelat på deflektionen 
45 cm respektive 120 cm från belastningscentrum. 
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Differensen av IRI mellan tjälat och otjälat förhållande fördelat på 
Fallviktsmätning mätning 45 cm från belstningscentrum sommaren 1998
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Mellan differenser 38.2% 28.7% 31.7%
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Låg D45 0 till 210.50 µm Mellan D45 210.50 - 
310.00 µm Stor D45 >310.00 µm

 
Figur 30 Differensen av IRI sommar och vinter fördelat på deflektionen 45 cm 
från belastningscentrum vid sommarmätningen. 
 

Differensen av IRI mellan tjälat och otjälat förhållande fördelat på 
Fallviktsmätning mätning 120 cm från belstningscentrum sommaren 1998
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Små differenser 31.5% 39.8% 29.8%
Mellan differenser 36.6% 33.5% 28.6%
Stora differenser 31.9% 26.8% 41.7%

Låg D120 0 till 66.00 µm Mellan D120 66.00 - 98.50 
µm Stor D120 >98.50 µm

 
Figur 31 Differensen av IRI sommar och vinter fördelat på deflektionen 120 cm 
från belastningscentrum vid sommarmätningen. 
 

Vad man kan tyda ur dessa tre figurer är att förhållandet mellan differensen av 
IRI och D0 och D45 är mycket lika, d.v.s. ökande deflektion vid stora differenser 
av IRI och minskande deflektion vid minskande differenser av IRI. Deflektionen 
vid 120 cm från belastningscentrum skiljer sig något från de två övriga 
jämförelserna genom att differenserna av IRI fördelar sig mer lika i 
deflektionsintervallen, d.v.s. sambandet mellan stor deflektion vid stor differens 
av IRI minskar. Detta skulle kunna tolkas som att undergrunden inverkar mindre.  
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Ytterligare en undersökning är gjord då differensen av IRI mellan tjälat och 
otjälat förhållande fördelas på differensen av fallviktsmätning mellan tjällossning 
och otjälat förhållande. Tanken med detta är att se om de punkter mätta med 
fallvikten som har stor skillnad mellan vår och sommarmätningen stämmer 
överens med sektioner med stora differenser av IRI, sommar och vinter. 
 

Differensen av IRI mellan tjälat och otjälat förhållande fördelat på differens 
av fallviktsmätning vid tjällossning och otjälat förhållande vid D0 1998
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Små differenser 37.0% 35.4% 28.6%
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Figur 32 Differensen av IRI sommar och vinter fördelat på differens av 
deflektion D0 vid tjällossning och otjälat förhållande. 
 

Även denna undersökning resulterar i svaga samband. 
Nästa del i undersökningen rör mätdata från totalstationen på specialsträckorna. 

Med totalstationen mättes höjdvärdet på vägen i tre spår, vägmitt, körfältsmitt och 
i höger hjulspår. På grund av det relativt tidsödande jobbet som en sådan mätning 
innebär har endast 480 stycken 5 m bitar (2,4 km) samlats in vilket reducerats till 
120 stycken 20 m sträckor för att stämma överens med RST-bilens mätintervall. 
Nedan visas en sammanfattning av totalstationsmätningen. Observera att höjd-
värdet för mätomgång 3 är satt till 1 m för att relationen mellan de olika mät-
linjerna ska vara jämförbar. 
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Totalstation mätning av relativ höjd vid olika årstider
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Figur 33 Mätning av höjd med totalstation vid olika årstider. 
 

Figuren visar att läget på vägen i genomsnitt är 16 mm högre vintertid i 
jämförelse med sommartillståndet. Det går också att uttyda av figuren att vägen 
påverkas mer ju längre ut mot vägrenen man kommer. Under tjällossningen går 
vägen tillbaka mot sitt sommartillstånd, endast en liten förhöjning återstår. För att 
visa på ytterligheterna som vägen utsätts för visas nedanstående diagram där vissa 
percentilvärden, min, median och max för differenserna ritats in. 
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Figur 34 Differenser av höjdmätning vid olika årstider. 
 

Den högsta differens som registrerats är 76 mm, d.v.s. vägen är på en enstaka 
punkt 76 mm högre vintertid än sommartid. Ca: 10 % av materialet ligger 40 mm 
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högre vintertid än sommartid. Mellan 5 och 10 % av den mätta vägen har ett lägre 
läge vintertid än sommartid. 

En analys motsvarande den som gjordes mot fallviktsmätning är gjord med 
totalstationsmätningen.  

 

Differensen av IRI mellan tjälat och otjälat förhållande fördelat på differens 
av höjdmätning med totalstation tjälat - otjälat 1998
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Figur 35 Differens av IRI vinter – sommar fördelat på differens av höjdmätning 
vinter – sommar. 
 

Det finns en god överensstämmelse mellan stora differenser av IRI och höjder 
mellan vinter och sommartillståndet. Överensstämmelsen mellan små differenser 
av IRI och höjder är inte lika god men sambandet finns. Även denna jämförelse är 
gjord mellan ett kontinuerligt mätt IRI och punktvis uppmätt höjd vilket försvårar 
jämförelsen. 

Nästa undersökning på specialsträckorna som redovisas är den okulära 
skadeinventeringen. Då inventeringen gjordes på 40 m nivå representerar varje 
inventerat värde för 40 m två 20 m värden. 

Nedan visas en figur som visar hur de inventerade skadorna stämmer överens 
med differensen av IRI vid tjälat och otjälat förhållande. 
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Okulärbesiktning av provsträckor och differenser av IRI mellan tjälat och 
otjälat förhållande

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%
A

nd
el

 (%
)

Tjälsprickor 22.4% 21.9% 55.7%
Kantsprickor 19.4% 28.4% 52.2%
Krackelering 30.5% 31.1% 38.4%
Kanthäng 31.3% 25.0% 43.8%
Ojämnheter 18.1% 12.8% 69.1%
Slaghål 20.2% 20.2% 59.5%
Tveksamt dränerat 20.2% 29.8% 50.0%

IRI små differenser IRI mellan differenser IRI stora differenser

 
Figur 36 Överensstämmelse mellan IRI differenser vinter – sommar och 
okulärbesiktning. 
 

Det är inte förvånande att den starkaste överensstämmelsen finns mellan 
inventerade ”stora” ojämnheter och IRI, då IRI är ett mått på vägens ojämnhet. 
Övriga starka samband finns mellan IRI och slaghål samt tjälsprickor 

Motsvarande jämförelse är gjord mellan fallviktsmätning och den okulära 
skadebesiktningen, se nedan. 

 

Okulärbesiktning av provsträckor och fallviktsmätning vid otjälat 
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Figur 37 Överensstämmelse mellan fallviktsmätning vid belastningscentrum 
under sommaren och okulärbesiktning. 
 

Den högsta överensstämmelsen finns mellan deflektionen och inventerade 
slaghål och kanthäng. En jämförelse mellan Figur 36 och 37 visar att de tre 
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inventerade ”skadorna” som har lägst överrensstämmelse med stora differenser av 
IRI är bland de fyra som har högst överensstämmelse med stora deflektioner. Den 
skadetyp som ger stort utslag för både IRI och deflektion är slaghål. 

10 Resultat objekt 
Från undersökningen av de fyra områdena med sammanlagt 92 stycken 100 m 
sträckor kan följande resultat redovisas. Dessa sträckor är mycket väl 
dokumenterade inom det projekt (LTPP) de framför allt är avsedda för. Nedan 
följer en tabell som visar ett utdrag av tillgänglig data om sträckorna. 
 
Tabell 7 Förteckning av konstruktion, undergrund m.m. från databasen i 
LTPP-projektet. 

Objekt- 
namn 

Sträck- 
Beteckning 

Bank/ 
Skärning 

Undergrunds- 
material 

Tjälfarlig-
hets- 
klass 

Tjocklek 
bär+först-

lager 

Belägg-
nings-

tjocklek 
Saxån S-RV63-1:00 B saMn/grovMo 1.5 660 75 
Saxån S-RV63-1:01 B sandig moig Morän 2 660 99 
Saxån S-RV63-1:02 S sandig moig Morän 2 660 75 
Saxån S-RV63-1:03 B sandig moig Morän 

/ moig Morän 
2 660 75 

Saxån S-RV63-1:04 B moig Morän 3 660 75 
Saxån S-RV63-1:05 B moig Morän 3 660 75 
Saxån S-RV63-1:06 B moig Morän 3 660 75 
Saxån S-RV63-1:07 B sandig moig Morän 2 660 150 
Saxån S-RV63-1:08 (-) sandig moig Morän 2 660 124 
Saxån S-RV63-1:09 S sandig moig Morän 2 660 96 
Saxån S-RV63-1:10 B sandig moig Morän 2 660 39 
Saxån S-RV63-1:11 B moig Morän 3 660 39 
Saxån S-RV63-1:12 S moig Morän 3 660 39 
Saxån S-RV63-1:13 (-) moMn 2.5 660 87 
Saxån S-RV63-1:13 (-) moMn 2.5 660 87 
Saxån S-RV63-1:12 S moig Morän 3 660 39 
Saxån S-RV63-1:11 B moig Morän 3 660 39 
Saxån S-RV63-1:10 B sandig moig Morän 2 660 39 
Saxån S-RV63-1:09 S sandig moig Morän 2 660 96 
Saxån S-RV63-1:08 (-) sandig moig Morän 2 660 124 
Saxån S-RV63-1:07 B sandig moig Morän 2 660 150 
Saxån S-RV63-1:06 B moig Morän 3 660 75 
Saxån S-RV63-1:05 B moig Morän 3 660 75 
Saxån S-RV63-1:04 B moig Morän 3 660 75 
Saxån S-RV63-1:03 B sandig moig Morän 

/ moig Morän 
2 660 75 

Saxån S-RV63-1:02 S sandig moig Morän 2 660 75 
Saxån S-RV63-1:01 B sandig moig Morän 2 660 99 
Saxån S-RV63-1:00 B saMn/grovMo 1.5 660 75 
Sörbo W-266-1:01 B grov mellanlera 3 630 157 
Sörbo W-266-1:02 B grov mellanlera 3 630 129 
Sörbo W-266-1:03 (-) grov mellanlera 3 630 105 
Sörbo W-266-1:04 B grov mellanlera 3 630 105 
Sörbo W-266-1:05 B grov mellanlera 3 630 129 
Sörbo W-266-1:06 B grov mellanlera 3 630 157 
Sörbo W-266-1:07 B grov mellanlera 3 630 137 



VTI notat 16-2001 33 

Objekt- 
namn 

Sträck- 
Beteckning 

Bank/ 
Skärning 

Undergrunds- 
material 

Tjälfarlig-
hets- 
klass 

Tjocklek 
bär+först-

lager 

Belägg-
nings-

tjocklek 
Sörbo W-266-1:08 B grov mellanlera 3 630 137 
Sörbo W-266-1:09 B mellanlera iii / torv 

på lera 
3 630 137 

Sörbo W-266-1:10 B torv på lera 3 630 137 
Sörbo W-266-1:11 B grov mellanlera 3 630 137 
Sörbo W-266-1:12 B grov mellanlera 3 630 137 
Sörbo W-266-1:12 B grov mellanlera 3 630 137 
Sörbo W-266-1:11 B grov mellanlera 3 630 137 
Sörbo W-266-1:10 B torv på lera 3 630 137 
Sörbo W-266-1:09 B mellanlera / torv på 

lera 
3 630 137 

Sörbo W-266-1:08 B grov mellanlera 3 630 137 
Sörbo W-266-1:07 B grov mellanlera 3 630 137 
Sörbo W-266-1:06 B grov mellanlera 3 630 157 
Sörbo W-266-1:05 B grov mellanlera 3 630 129 
Sörbo W-266-1:04 B grov mellanlera 3 630 105 
Sörbo W-266-1:03 (-) grov mellanlera 3 630 105 
Sörbo W-266-1:02 B grov mellanlera 3 630 129 
Sörbo W-266-1:01 B grov mellanlera 3 630 157 

Ludvika W-RV60-1:01 B grusig morän / moig 
morän 

2.5 980 149 

Ludvika W-RV60-1:02 B grusig morän / moig 
morän 

2.5 980 149 

Ludvika W-RV60-1:03 B grusig morän / moig 
morän 

2.5 980 149 

Ludvika W-RV60-1:04 B grusig morän / moig 
morän 

2.5 980 149 

Ludvika W-RV60-1:05 B grusig morän / moig 
morän 

2.5 980 156 

Ludvika W-RV60-1:06 B grusig morän / moig 
morän 

2.5 980 164 

Ludvika W-RV60-1:07 B grusig morän / moig 
morän 

2.5 980 156 

Ludvika W-RV60-1:08 S grusig morän / moig 
morän 

2.5 980 149 

Ludvika W-RV60-1:09 B grusig morän / moig 
morän 

2.5 980 149 

Ludvika W-RV60-1:10 S grusig morän / moig 
morän 

2.5 980 149 

Ludvika W-RV60-1:10 S grusig morän / moig 
morän 

2.5 980 149 

Ludvika W-RV60-1:09 B grusig morän / moig 
morän 

2.5 980 149 

Ludvika W-RV60-1:08 S grusig morän / moig 
morän 

2.5 980 149 

Ludvika W-RV60-1:07 B grusig morän / moig 
morän 

2.5 980 156 

Ludvika W-RV60-1:06 B grusig morän / moig 
morän 

2.5 980 164 

Ludvika W-RV60-1:05 B grusig morän / moig 
morän 

2.5 980 156 

Ludvika W-RV60-1:04 B grusig morän / moig 
morän 

2.5 980 149 
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Objekt- 
namn 

Sträck- 
Beteckning 

Bank/ 
Skärning 

Undergrunds- 
material 

Tjälfarlig-
hets- 
klass 

Tjocklek 
bär+först-

lager 

Belägg-
nings-

tjocklek 
Ludvika W-RV60-1:03 B grusig morän / moig 

morän 
2.5 980 149 

Ludvika W-RV60-1:02 B grusig morän / moig 
morän 

2.5 980 149 

Ludvika W-RV60-1:01 B grusig morän / moig 
morän 

2.5 980 149 

Borlänge W-RV60-2:01 B Mjäla 3 1420 177 
Borlänge W-RV60-2:02 B Mjäla/moigMorän 3 1420 177 
Borlänge W-RV60-2:03 B moigMorän 3 1420 177 
Borlänge W-RV60-2:04 B moigMorän 3 1420 177 
Borlänge W-RV60-2:05 S Berg 0 120 177 
Borlänge W-RV60-2:06 S Berg 0 120 177 
Borlänge W-RV60-2:07 S Berg 0 120 177 
Borlänge W-RV60-2:08 B Finmo 3 1420 177 
Borlänge W-RV60-2:09 B Finmo 3 1420 177 
Borlänge W-RV60-2:10 B Finmo 3 1420 177 
Borlänge W-RV60-2:10 B Finmo 3 1420 177 
Borlänge W-RV60-2:09 B Finmo 3 1420 177 
Borlänge W-RV60-2:08 B Finmo 3 1420 177 
Borlänge W-RV60-2:07 S Berg 0 120 177 
Borlänge W-RV60-2:06 S Berg 0 120 177 
Borlänge W-RV60-2:05 S Berg 0 120 177 
Borlänge W-RV60-2:04 B moigMorän 3 1420 177 
Borlänge W-RV60-2:03 B moigMorän 3 1420 177 
Borlänge W-RV60-2:02 B Mjäla/moigMorän 3 1420 177 
Borlänge W-RV60-2:01 B Mjäla 3 1420 177 
 

Detta är en sammanfattning av utvald data från databasen i projektet 
”Tillståndsuppföljning av observationssträckor” (LTPP). Det finns ytterligare data 
i grunddatabasen. Tjälfarlighetsklassen är en bedömning baserad från 
undergrunden, där 3 är stor tjälfarlighet och 0 är låg. 

 
Tabell 8 Överbyggnadstyp för de fyra objekten. 

Objektnamn Överbyggnadstyp 
Saxån GBÖ70 
Sörbo GBÖ70 

Ludvika ??? 
Borlänge BB 

 
Tabell 8 visar vilken överbyggnadstyp respektive objekt har. Överbyggnads-

typen för objektet i Ludvika är okänd. 
Sammanfattningsvis, då ett medelvärde tagits fram per område, har IRI varierat 

enligt nedanstående figur. 
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IRI höger hjulspår, medelvärde per LTPP sträcka och mättillfälle
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Figur 38 IRI mätt i höger hjulspår vid olika årstider 1997 och 1998. 
 

Sträckorna vid Borlänge åtgärdades mellan vårmätningen och sommarmätning 
1997. I övrigt har vägarna varit intakta mellan mättillfällena. Figurerna visar ett 
mycket varierat resultat. Alla sträckor förutom Borlänge har ett förhöjt vinter-IRI i 
förhållande till sommarmätningen. 

Resultatet redovisas per delsträcka enligt nedanstående skiss som beskriver 
läget för varje delsträcka. 

 
Söder

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Norr  

Figur 39 Exempel 24 delsträckor i ett LTPP – objekt. 
 

Delsträcka 1 och 24 är alltså samma del av vägen men i olika färdriktningar. 
Motsvarande förhållande gäller för sträckorna 2 och 23, 3 och 22 o.s.v. Antalet 
delsträckor kan variera på ett objekt och delsträckor som ligger efter varandra kan 
ha ett viss mellanrum. 

Ser man till sträckorna i Borlänge så är det den väg som har den största 
mängden bär- och förstärkningslager. Mätresultaten från de 20 enskilda 
delsträckorna på objektet i Borlänge visar att de är homogena trots hög 
tjälfarlighetsklass, se figuren nedan. 
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IRI höger hjulspår
Borlänge 6 mättillfällen
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Figur 40 IRI i höger hjulspår på 20 delsträckor på Rv60 Borlänge vid 6 
mättillfällen. 
 

Denna sträcka verkar vara bra dimensionerad med hänsyn till tjälpåverkan. 
Motsatsen till denna sträcka är den i Sörbo. 
 

IRI höger hjulspår
Sörbo 6 mättillfällen
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Figur 41 IRI i höger hjulspår på 24 delsträckor på W266 Sörbo vid 
6 mättillfällen. 
 

Figuren ovan visar att det finns enskilda 100 m sträckor inom objektet som är 
väldigt homogena med avseende på årstiden. För att ta ett exempel har sträcka 10 
ett nästan konstant värde vid alla 6 mättillfällena. Den sträcka som ligger i motsatt 
riktning är sträcka 15 vilken endast har ett förhöjt värde, det för vintern 1997. Det 
finns också de sträckor som är motsatsen till varandra även fast de är belägna i 
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andra körriktningen (sträcka 1 och 24). Detta tyder på att effekten av tjälen kan 
vara mycket lokal då den här påverkar endast en körriktning. Oftast påverkar dock 
tjälen båda körriktningarna. 

En jämförelse mellan tjälfarlighetsklass och differensen av IRI mellan tjälat 
och otjälat förhållande är gjord, se Figur 42 nedan. 
 

Tjälfarlighetsklass och differens av IRI mellan tjälat och otjälat förhållande
IRI mätningar gjorda 1997 och 1998
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Figur 42 Jämförelse mellan tjälfarlighetsklass och differens av vinter - IRI och 
sommar - IRI. 
 

Figuren visar att ett mycket starkt samband mellan tjälfarlighetsklass och 
differenser av IRI differens mellan vinter och sommarmätning. De röda (mörka) 
staplarna inkluderar mätningar från alla sträckor medan de blå (ljusa) inkluderar 
alla sträckor förutom Borlänge. Vid en viss konstruktion verkar sambandet mellan 
tjälfarlighetsklass/undergrund och IRI-differenser vara mycket starkt. 
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11 Gränser för kontroll av jämnhet vid tjälade 
förhållanden enligt Väg-94 

Kontroll av vägars jämnhet med mätbil enligt Väg 94 kan ske under både tjälade 
och otjälade förhållanden. Nedan följer en sammanställning av de gränser som är 
specificerade i kapitel 1 ”Gemensamma förutsättningar” Värden för 400 m är ej 
reducerade med 0,4×standardavvikelsen. 
 
Tabell 9 Sammanställning av gränser enligt Väg-94 för tjälad och otjälad väg 
vid trafikpåsläpp 

TRAFIKPÅSLÄPP   
 20 m data  

Jämnhets- Gräns Gräns Ökning 
klass Otjälat Tjälat Tjälat 

1 2.4 4.2 75.0% 
2 2 3.8 90.0% 
3 1.7 3.4 100.0% 
4 1.5 2.9 93.3% 
5 1.4 2.5 78.6% 

 400 m data  
Jämnhets- Gräns Gräns Ökning 

klass Otjälat Tjälat Tjälat 
1 1.8 3 66.7% 
2 1.6 2.8 75.0% 
3 1.4 2.5 78.6% 
4 1.2 2.1 75.0% 
5 1.1 1.8 63.6% 

 
Tabell 10 Sammanställning av gränser enligt Väg-94 för tjälad och otjälad väg 
år 1 till 3 efter trafikpåsläpp. 

År 1-3    
 20 m data  

Jämnhets- Gräns Gräns Ökning 
klass Otjälat Tjälat Tjälat 

1 3.5 5.5 57.1% 
2 2.9 4.8 65.5% 
3 2.4 4.1 70.8% 
4 1.9 3.4 78.9% 
5 1.6 2.5 56.3% 

 400 m data  
Jämnhets- Gräns Gräns Ökning 

klass Otjälat Tjälat Tjälat 
1 2.6 3.9 50.0% 
2 2.2 3.3 50.0% 
3 1.8 2.8 55.6% 
4 1.5 2.4 60.0% 
5 1.3 1.9 46.2% 
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Tabell 11 Sammanställning av gränser enligt Väg-94 för tjälad och otjälad väg 
år 4 till 7 efter trafikpåsläpp. 

År 4-7    
 20 m data  

Jämnhets- Gräns Gräns Ökning 
klass Otjälat Tjälat Tjälat 

1 4 6.5 62.5% 
2 3.2 5.5 71.9% 
3 2.6 4.6 76.9% 
4 2.1 3.7 76.2% 
5 1.8 2.8 55.6% 

 400 m data  
Jämnhets- Gräns Gräns Ökning 

Klass Otjälat Tjälat Tjälat 
1 3 5.5 83.3% 
2 2.5 4.5 80.0% 
3 2 3.7 85.0% 
4 1.6 3 87.5% 
5 1.4 2.5 78.6% 

 
Av tabellerna att döma ligger gränserna för 400 m värden i rätt härad med 

tanke på det vägnät som är testat i denna rapport. Detta är givetvis beroende på 
vilket vägavsnitt som ska testas. Ser man till mätningarna gjorda 1997 så ligger 
96.7 % av 400 m differenserna under en 85 procentig ökning vintertid. För 1998 
är motsvarande siffra 89.7%. 

 
Fördelning av 400 m differenser mellan IRI vinter och sommar
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Figur 43 Fördelning över procentuell skillnad av IRI mellan vinter- och 
sommarmätning. 
 

Med tanke på det urval av vägar som testats i Värmland är gränserna för 20 m 
värden låga då alla värden måste understiga gränsvärdena vid en kontroll. E4, för 
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att ta ett exempel, skulle kunna tillåtas vara nästan dubbelt så ojämn vid kontroll 
vintertid. Då mycket få kontroller, om några alls, utförs under tjälade förhållanden 
är detta inget problem. Däremot skulle mycket väl väghållaren kunna ställa 
hårdare krav, vid exempelvis en funktionsentreprenad, att jämnheten hos 
vintervägen ska ligga inom rimliga gränser. 
 

12 Vidare arbete 
Det finns ytterligare en rad jämförelser och analysmöjligheter som kan göras i 
detta material. För detta behövs dock ytterligare information samlas in. Dessa 
kompletteringar skulle kunna vara information om hur vägen är konstruerad, 
beläggningstjocklek, tjälgränsmätning, vattenhalt i vägkroppen och en 
noggrannare information om undergrunden. 

För att ge svar på när vägens ojämnhet är som störst och få en bättre bild av 
förloppet av vägens förändring från höst till sommar skulle fler mätningar behöva 
göras. De mätningar som denna rapport bygger på är endast gjorda vid tre 
tillfällen. Det finns med största sannolikhet tidpunkter under vintern då vägen har 
ett ännu sämre tillstånd än vad som registrerats i detta projekt. För att få ett svar 
på detta skulle en mätning skulle kunna utföras veckovis eller då möjlighet ges 
med tanke på väglag över en period från oktober till juni. Dessa mätningar skulle 
också behöva göras på flera platser, från söder till norr för att beskriva geografiska 
olikheter. 

Det vägnät som testerna är gjorda på hör inte till det med högst jämnhetsklass. 
Ett sådant material skulle också kunna komplettera denna undersökning med 
viktig information. Med denna information skulle möjligheter finnas att bygga 
modeller för att prediktera jämnheten på vägarna vintertid. Detta skulle också 
kunna ingå som en del i modeller för vinterväghållning. 

En översyn av Väg-94 och gränser för tillåten jämnhet på tjälade vägar skulle 
kunna vara ytterligare ett område för detta material. 
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