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Förord
VTI har i denna rapport på eget initiativ sammanställt den kunskap som idag finns
kring landets statliga belagda vägars standard på vägytan och i vägkroppen. Bak-
grunden är den debatt som förekommit om vägarnas tillstånd. Debatten har visat
att det föreligger ett behov av kunskap om de faktiska förhållandena. Förutom att
redovisa kunskapsläget pekas också på behovet av fortsatt forskning inom olika
områden.

Forskningschef Gudrun Öberg har varit projektledare och sammanhållande i
arbetet. Medverkat har också forskningscheferna Kent Gustafson och Jan-Erik
Nilsson, t.f. forskningschef Leif Sjögren, forskningsledarna Anita Ihs, Mats
Wiklund och Lars-Göran Wågberg, överingenjör Leif G Wiman och forskare
Peter Andrén. Marknadschef Thomas Lange har svarat för slutredigeringen av
dokumentet. Gunilla Sjöberg har svarat för den grafiska formen.

Linköping i augusti 2001 (reviderad i november 2001)

Gudrun Öberg
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Sammanfattning

Det minskade dubbslitaget på vägarna sätter bärigheten i fokus
Utvecklingen av de statliga belagda vägarnas tillstånd är inte entydig visar
denna VTI-rapport. I en del avseenden och med hittills använda mått kan vi
se förbättringar, i andra finns inte tillräckligt underlag för att ange om läget
generellt försämras. Ändå finns det indikationer på att försämringar sker i
andra avseenden än vad vägytemätningarna visar.

Det system som Vägverket har byggt upp för styrning av beläggnings-
underhåll är i stor utsträckning baserad på de tillstånd vad gäller spårdjup
och IRI som vägytemätningarna med RST beskriver. Eftersom vägarnas till-
stånd i dessa avseenden blivit bättre visar det att systemet fungerar.

Nya regler för dubbdäck och bättre beläggningar har minskat slitaget på
vägytan i mycket stor omfattning.

Vägarna bryts ned kontinuerligt till följd av särskilt den tunga trafikens
omfattning och materialets åldrande. Sprickbildningar uppträder redan efter
mindre än halva tiden på vägar som är dimensionerade för 20 års trafik. Den
tunga trafiken (trafikarbetet) har under 1990-talet ökat med i genomsnitt
nästan 4 procent årligen. Till följd av det minskade slitaget av vägytan läggs
ny beläggning allt mer sällan och de nylagda ytskikten tenderar dessutom att
bli tunnare. Därmed får vägarna inte samma bärighetsförstärkning som
tidigare och sprickbildningar och slaghål uppträder snabbare.

Det svenska vägnätet kräver omfattande underhållsinsatser för att väg-
standarden generellt ska bibehållas och förbättras. Bedömningen av de
exakta underhållsinsatserna är ett svåravvägt problem som VTI inte tar
ställning till i denna rapport. Den annorlunda problembilden jämfört med
tidigare motiverar på sikt en förändring och strategisk omläggning av under-
hållsstrategin.

För att resurserna ska användas rätt måste nya mått för framför allt
bärighetsförändringar tas fram. En kartläggning av det svenska vägnätet
måste också göras och nya beslutsmodeller utvecklas för att de rätta avväg-
ningarna ska kunna göras.

Debattens vågor kring behovet av åtgärder för att komma till rätta med vägnätets
påstått bristfälliga standard går höga. Debatten har visat på behovet av kunskap
om de faktiska förhållandena. VTI har därför, i syfte att peka på vilket FoU-behov
som kan finnas, ställt samman tillgängliga forskningsresultat om landets vägar
och deras standard på vägytan och i vägkroppen.

Huvudintresset för den här rapporten ligger på det belagda statliga vägnätet.
Grusvägar har också debatterats men tillståndsdata på nationell nivå saknas och
därför behandlas inte grusvägar i denna rapport, även om de utgör drygt 20% av
det statliga vägnätets längd. Ungefär 77 000 km av de statliga vägarna är belagda
och drygt 5% av den belagda vägytan fick ny beläggning under år 2000.
Omloppstiden på en statlig vägbeläggning är därför i genomsnitt 20 år.

Förutom att redovisa kunskapsläget pekas också på behovet av fortsatt forsk-
ning inom olika områden. Avsikten är inte att ge svar på om mer eller mindre
medel behövs till drift och underhåll utan att åtminstone ge en del av svaren på
viktiga policyfrågor:
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� Är vägytans/vägkroppens standard god eller dålig på landets statliga, belagda
vägnät?

� Håller vägytans/vägkroppens standard på att förbättras eller försämras?
� Hur påverkas samhällets kostnader av vägytans standard?
� Hur ser en modell ut som gör det möjligt att avgöra omfattningen på ett

optimalt vägunderhåll?

Sammanställningen baseras dels på tillgängliga forskningsresultat från Sverige
och från det internationella forskningssamhället, dels på de empiriska mätningar
som löpande görs. Somliga sådana mätningar genomförs av VTI för forsknings-
ändamål men huvuddelen av materialet härrör från de löpande mätningar som
genomförs av Vägverket som underlag för det egna planeringsarbetet.

Vägverkets planeringssystem för styrning av beläggningsunderhåll är i stor ut-
sträckning baserat på sommartida vägytemätningar av spårdjup och IRI. IRI är ett
mått på ojämnheter såsom gupp och är ett internationellt använt jämnhetsmått och
kan därför även användas för att göra jämförelser med andra länder. Eftersom
vägarnas tillstånd, med avseende på spårdjup och IRI, blivit något bättre visar det
att systemet fungerar.

Men möjligen ska dessa mål och krav ses över. Är en tillståndsbeskrivning
med spårdjup och IRI tillräcklig? Många trafikanter anger i enkäter att de blivit
mindre nöjda med vägytestandarden under 1990-talet, trots att tillståndsmätningar
inte visar på någon försämring. Vad grundar trafikanterna sina bedömningar på?

Det finns fler egenskaper hos vägytan som är relevanta och som kan beskrivas.
När mättekniken utvecklades var det primära underhållsproblemet på mellan- och
högtrafikerade vägar den spårbildning som orsakades av dubbdäck. Det var under
dessa förutsättningar självklart att använda spårdjupet som underlag för fördelning
av resurser till underhållsåtgärder. Idag är situationen annorlunda. Slitaget har
minskat till mindre än hälften och dubbdäcksslitage är inte längre den vanligaste
anledningen till att underhållsåtgärder måste vidtas.

Idag och i framtiden kan det istället vara vägarnas strukturella styrka (förmåga
att bära den tunga trafiken) och slitlagerbeläggningarnas beständighetsskador
(t.ex. stensläpp från ytan) som blir kritiska och avgörande för när en underhålls-
eller rehabiliteringsåtgärd måste vidtas. När vägarna åtgärdades med nytt slitlager
vart tredje år fick vägkonstruktionen en viss bärighetshöjning på köpet. Idag kan
slitlagerbeläggningar på mellan- och högtrafikerade gator och vägar, ur slitage-
synpunkt, hålla i mer än 15 år vilket innebär att slitlagerbeläggningen åldras och
att vägen inte får någon bärighetsförbättrande insats under lång tid. En ökad risk
för sprickbildning på medel- och högtrafikerade vägar bör uppmärksammas.
Denna typ av sprickor berör inte trafikanten eftersom de till en början är mycket
tunna och fina. Normalt ser inte ens trafikanterna sprickorna förrän de efter en tid
har vidgats och bitar av asfaltbeläggningen börjar lossna.

Vår bedömning är därför att det i framtiden kommer att vara allt mer viktigt att
kartlägga, mäta och analysera vägarnas strukturella tillstånd. Detta förutsätter
att det utvecklas mått på bärighet, sprickbildning och beläggningsytans bestän-
dighet. Vidare bör modeller för det strukturella tillståndet, sprickor, bärighet och
beständighet tas fram, valideras och implementeras.
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Låg friktion mellan däck och vägbana under barmarksförhållanden har normalt
inte varit något problem i Sverige. Friktionen påverkas mycket av skrovligheten
på vägen (stenstorlek och enskilda stenars skrovlighet). Det minskade slitaget från
dubbar har dock ibland medfört låg våtfriktion på slitstarka beläggningar med
vissa stenmaterial som polerats på trafikintensiva vägavsnitt. I övrigt kan låg
friktion under barmarksförhållanden erhållas då enkla underhållsmetoder som
bindemedelsförsegling används på relativt högtrafikerade vägar. Friktion bör,
liksom i många andra länder, mätas som underlag till modeller som anger frik-
tionsförändringar över tiden för olika beläggningstyper och vid olika trafik-
belastningar.

Genom att kombinera en del av de mått som mäts idag kan även något mått på
fordonskrängningar orsakade av vägytans ojämnheter erhållas. Minskade kräng-
ningar medför att både personer i fordon och fordonet självt mår bättre under
transporten på grund av minskade påfrestningar. Detta är främst ett problem på de
mindre vägarna och kan där också vara ett arbetsmiljöproblem.

När det gäller att mäta till exempel sprickor och bärighet finns redan idag ut-
rustningar som används i forskning men som efter vissa förbättringar och valide-
ringar kan sättas in i produktionsmätningar.

Enligt Världsbanken börjar ytliga defekter att uppstå vid ungefär IRI=4 och
äldre beläggningar har IRI-värden upp till 6. Det statliga belagda vägnätet har
totalt 6% av sin väglängd med IRI större än 6 och 13% med IRI större än eller lika
med 4, men mindre än 6. Vägar med i genomsnitt över året mindre än 1000
fordon/dygn har ungefär samma andel som medelvärdet eller högre andel. Större
vägar har betydligt lägre andel ojämna vägar. Vägytans jämnhet mäts endast
under sommaren. En mindre undersökning visar att vid tjälat tillstånd och i tjäl-
lossning ökar ojämnheterna (IRI) med 30 respektive 10%. Det är därför viktigt att
nya modeller, oavsett vilka mått man beslutar sig för, även behandlar tillstånd som
tar hänsyn till hela året. De värden som anges i denna rapport är alla från
mätningar under sommaren.

Vi kan dra flera slutsatser av dessa resonemang. En är att behovet av att
underhålla det befintliga vägnätet ökar av flera skäl: färre nya vägar byggs,
trafiken ökar, särskilt med tunga fordon, tillåten fordonsvikt har ökat och kan
komma att öka ytterligare i framtiden, åtminstone för maximal last på enstaka
axel. Dessutom kan belastningen på vägen öka till följd av ökat däcktryck. En
annan slutsats är att man vid nyinvesteringar måste beakta att framtida vägar
kommer att utsättas för allt större belastningar från den tunga trafiken. En tredje
slutsats är att det finns ett stort och växande behov av att förbättra samverkan
mellan fordonstillverkare och däck- och transportindustrin å ena sidan och väg-
hållare och -forskare å den andra. Behovet av att finna den korrekta avvägningen
mellan vägens slittålighet och operatörernas önskningar om att hålla nere
transportkostnaderna ökar hela tiden.

Vid beslut om underhållsstrategier är det inte enbart kvaliteten på själva vägen
som är betydelsefull utan det är det samhällsekonomiskt optimala underhållet som
eftersträvas. Det innebär att de effekter som ett tillstånd medför för trafikanter,
miljö och samhället i övrigt ingår i beslutsmodellen. Kostnaderna för dessa
effekter är avsevärt större än kostnaderna för beläggningsunderhållet och även om
det är marginaleffekterna som ingår i analysen kan det leda till betydande
kostnadsförändringar. Utifrån givna budgetrestriktioner ska trafikanter och övriga
samhället få så liten kostnadsökning som möjligt i förhållande till den optimala
nivån. De kostnader som då bör räknas in är olycks-, restids- och fordonskost-
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nader men även miljöeffekter och obehag i form av vibrationer, skakningar och
buller. Vibrationer kan även orsaka skador på byggnader vid vägen. I vissa fall
återstår inte �bara� att värdera dessa effekter i monetära termer utan också att ta
fram tillståndseffektsamband.

Mest betydelsefullt av vägytemåtten när det gäller inverkan på trafiksäkerheten
är friktionen. Spårdjup som av många förknippas med en hög olycksrisk leder
totalt sett inte till ökad olycksrisk. Vid halka och med vatten i spåren ökar dock
olycksrisken, men eftersom den minskar under övriga förhållanden fås totalt ingen
förändring i olycksrisk vid ökat spårdjup med den standard som finns på de stat-
liga belagda vägarna. Olycksrisken ökar dock med ökande IRI-värde. Ökningen är
större ju lägre hastighetsgränsen är inom varje trafikklass. På 110-vägar kan även
sambandet vara negativt. På 90- och 110-vägar är spridningen i IRI så liten att det
blir osäkra resultat.

Vid en ökning av spårdjupet med 10 mm eller en ökning av IRI med 1 mm/m
minskas hastigheten med mellan 1 och 2 km/h för personbilar och lastbilar med
och utan släp. Detta gäller vid vanliga nivåer på IRI och spårdjup. Vid sådana för-
hållanden är fordonsslitaget litet; av fordonskostnaderna är det främst bränsle-
förbrukning och i andra hand däckslitage som påverkas. Buller både inne i bilen
och utanför påverkas av vägytan, och då framförallt av texturen (skrovligheten) i
både positiv och negativ riktning.

Slutsatser
Vägarnas standard och tillstånd är mångdimensionellt. Det handlar bl.a. om väg-
ytan. Dess standard har stor betydelse för trafikanternas upplevelse av vägen, och
trafikens effekter på t.ex. trafiksäkerhet och miljö. Men vägstandarden omfattar
också vägkroppens tillstånd: dess bärighet och den nedbrytningsprocess som på-
går. Båda dessa aspekter behandlas i rapporten. Det finns ytterligare aspekter på
vägstandarden som inte behandlas. Det är t.ex. vägarnas linjeföring och vägbredd.
Denna avgränsning har gjorts eftersom det är underhållsproblematiken som är i
fokus för rapporten. Underhållet kommer att vara i fokus än mer i framtiden
eftersom färre vägar kommer att byggas.

De statligt belagda vägarna har mätts under drygt 15 år och vi har god kun-
skap om spårdjup och annan ojämnhet angivet i måttet IRI. Mätningarna sker
sommartid, varför kunskapen är bristfällig om perioder med tjäle och tjällossning.
Enstaka mätningar indikerar att ojämnheterna kan vara betydligt större under den
tjälade perioden. Grusvägar har inte mätts lika systematiskt som de belagda
vägarna och i brist på nationella sammanställningar av standarden behandlas inte
dessa.

Vi kan konstatera att utvecklingen av vägarnas tillstånd inte är entydig. I en del
avseenden kan vi se förbättringar, i andra finns inte tillräckligt underlag för
att ange om läget generellt försämras. En stor del av det svenska vägnätet har
dock byggts vid en tid när man hade betydligt lägre belastningar från den tunga
trafiken (före mitten av 1980-talet). Detta kan vara en indikation på kommande
problem eftersom några större bärighetshöjande åtgärder inte satts in annat än för
broar och järnvägar.
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Vägytan har (generellt sett) förbättrats något under det senaste decenniet
vad avser spårdjup och IRI. Den slutsatsen går att dra från de mätningar som
gjorts i stor omfattning av det statliga, belagda vägnätet. En orsak till detta är att
Vägverkets system för styrning av beläggningsunderhåll fungerar och att
Vägverket styr mot uppsatta mål och krav. En annan orsak är framför allt det
minskade slitaget på grund av dubbdäcksanvändning.

Nya regler för dubbdäck och bättre beläggningar har minskat slitaget på
vägytan i mycket stor omfattning. Att inte ännu större förbättringar uppnåtts
beror till stor del på att det är först nu som i stort sett alla personbilar bytt till
lättdubb. Andelen personbilister som använder dubbdäck har ökat genom att fler
använder dubbdäck men också att dubbdäckssäsongens längd ökat. Denna minsk-
ning av slitaget är dock av engångskaraktär som vi kan tillgodoräkna oss under
några år för att sedan, ligga kvar på den lägre nivån.

Vägarna bryts ned kontinuerligt till följd av trafikens omfattning och materia-
lets åldrande. Denna process går olika fort i olika delar av vägnätet. I FoU-projekt
har uppmärksammats att sprickbildningar uppträder redan efter mindre än halva
tiden på vägar som är dimensionerade för 20 års trafik. Det är bl.a. en effekt av
ökad trafik, framför allt tyngre trafik, och förändrad underhållsstrategi. Den tunga
trafiken (trafikarbetet) har under 1990-talet ökat med igenomsnitt nästan 4%
årligen. Till följd av det minskade slitaget av vägytan läggs ny beläggning allt mer
sällan och de nylagda ytskikten tenderar dessutom att bli tunnare. Därmed får
vägarna inte samma bärighetsförstärkning som tidigare och sprickbildningar
och slaghål uppträder snabbare.

Bedömningen av de exakta underhållsinsatserna är ett svåravvägt
problem, både när i tiden de ska göras och på vilka delar av vägnätet, som VTI
inte tar ställning till i denna rapport. De förändringar av trafik och fordon som
skett, ny teknik som kan användas och därmed en något annorlunda problembild
motiverar en förändring och strategisk omläggning av underhållsstrategin.

För att resurserna ska användas rätt måste nya mått för framför allt bärig-
hetsförändringar tas fram. En kartläggning av det svenska vägnätet måste också
göras och nya beslutsmodeller utvecklas för att de rätta avvägningarna ska kunna
göras.
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1 Inledning
Det totala svenska vägnätet är över 400 000 km långt varav ungefär hälften i
huvudsak är skogsbilvägar. De statliga vägarna svarar för 98 000 km, de kom-
munala för 39 500 km och enskilda vägar med statsbidrag för 75 000 km.

Av kommunernas väg- och gatunät är 37 400 km belagda med asfalt. Under
1990-talet varierade beläggningsunderhållet; mellan 2,5% och drygt 3% av det be-
lagda vägnätet fick ny beläggning varje år. År 1999 utfördes underhållsbelägg-
ningar på 3,2% av den belagda ytan. Detta innebär att en kommunal väg igenom-
snitt får ny beläggning med ca 30 års mellanrum (Kommunernas väghållning och
parkskötsel, 1999).

Huvudintresset för den här rapporten ligger emellertid på det belagda, statliga
vägnätet. Enligt �Vägverkets Årsredovisning 2000� fördelar sig väglängd och tra-
fikarbete enligt tabell 1.1:

Tabell 1.1  De statliga vägarnas väglängd och trafikarbete år 2000.

Väglängd (km) Väglängd
(%)

Trafikarbete
(miljarder

fordonskm)

Trafikarbete
(%)

Statliga vägar 98 000 100 46 100
Europavägar 4 900 5 15 33
Övr. riksvägar 10 200 10 13 28
Prim länsvägar 11 200 11 7 15
Övr. länsvägar 71 800 73 11 24

Ungefär 77 000 km av de statliga vägarna är belagda och drygt 5% av den
belagda vägytan fick ny beläggning under år 2000. Omloppstiden på en statlig
vägbeläggning är därför i genomsnitt 20 år (Vägverkets Årsredovisning 2000).

Syftet med denna rapport är att med fokus på statliga belagda vägar redovisa
kunskapsläget på området och också att peka på behovet av fortsatt forskning
inom olika områden. Avsikten är att på så sätt också ge åtminstone en del av
svaren på viktiga policyfrågor:

• Är vägytans/vägkroppens standard god eller dålig på landets statliga vägnät?
• Håller vägytans/vägkroppens standard på att förbättras eller försämras?
• Hur påverkas samhällets kostnader av vägytans standard?
• Hur ser en modell ut som gör det möjligt att avgöra omfattningen på ett opti-

malt vägunderhåll?
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2 Vad styr behovet av drift och underhåll?
För att systematisera tänkandet kring drift och underhåll av vägar måste vi utgå
från en mycket enkel beskrivning av verkligheten. En sådan modell ser i huvud-
drag ut på följande sätt.

En väg är ett kapitalföremål, precis som en maskin eller en fastighet. När vägen
färdigställts finns det skäl att ta hand om den på bästa tänkbara sätt. Detta betyder
dels att löpande hålla rent runt anläggningen, inte minst för att avleda vatten, dels
att lappa och laga de skador som uppstår. Detta kallas sammanfattningsvis för
drift och underhåll (DoU) i Vägverkets resursanvändning.1

Det finns också skäl att nu och då återskapa den ursprungliga vägytans kvalitet
genom att lägga på en helt ny vägbeläggning. I ekonomisk bemärkelse är detta en
reinvestering, i andra sammanhang ofta kallat underhållsbeläggning. Dessutom
bryts vägkroppen ner på ett sätt som ger sättningar m.m. något som i sin tur också
påverkar vägytans standard. För att hantera sådana problem måste vägen inte
sällan genomgå omfattande reparationsåtgärder. Ofta görs detta i samband med att
vägen av andra skäl ska ges en ny sträckning.

Vägen ska alltså skötas med omsorg. Valet av vilka åtgärder som ska väljas ut-
går från vägstandard och vilka effekter detta har; ju sämre väg desto högre sam-
hällsekonomiska kostnader och för att få ner kostnaderna desto större anledning
att vidta en åtgärd. Väghållarens uppgift består därför i att bestämma vid vilken
standard på vägen som åtgärder behöver sättas in.

2.1 Faktorer som påverkar DoU-behovet
Vanliga personbilar sliter endast marginellt på belagda vägar, åtminstone så länge
som de inte har dubbdäck, något som behandlas i avsnitt 2.1.1. Avsnitt 2.1.2 be-
handlar översiktligt den tunga trafiken i några avseenden, vilket utvecklas i avsnitt
4. Betydelsen av en god vägkonstruktion för vägstandarden tas upp i avsnitt 4.3.
Vi kommer däremot inte att beskriva hur dessa olika källor interagerar med
varandra och med vägens ålder.

2.1.1 Dubbdäckslitage
Varje vinter slits ca 110 000 ton beläggning bort från våra gator och vägar på
grund av användningen av dubbade vinterdäck. Andelen personbilar med dubbade
vinterdäck under vinterperioden november�april år 1999/2000 var mellan 50
(Skåne) och 90 procent (Norrbotten). I slutet av 1980-talet och början av 1990-
talet var emellertid dubbdäckslitaget betydligt större, ca 300 000 ton per år, och
var då det främsta skälet till att åtgärder vidtogs på det mellan- och högtrafikerade
vägnätet (Jacobson, 1999; Jacobson & Hornwall, 2000).

Det finns flera samverkande orsaker till det minskade slitaget. En är att det ut-
vecklats nya och mer slitstarka beläggningar med stenmaterial som är mer resi-
stenta mot slitage och en annan den successiva övergången till lättviktsdubb under
1990-talet. Idag är därför inte beläggningsslitaget ett lika akut problem, men det är
fortfarande viktigt att ta hänsyn till sådant slitage vid val av stenmaterial och
beläggningstyp. Som ett beslutsstöd har VTI utvecklat en vägteknisk modell för
val av material och beläggningstyp på mellan- och högtrafikerade gator och vägar.
                                                
1 En betydande del av driftkostnaderna uppstår under vintern. Detta är emellertid inte av någon
direkt betydelse för denna rapport.
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2.1.2 Tung trafik
I såväl de nordiska länderna som i många andra europeiska länder spelar den
tunga trafiken och dess ständigt fortgående ökning en avgörande roll för utveck-
lingen av slitaget.

För några år sedan kom EAPA, Europeiska Asfalt föreningen, med en rapport
om beläggningar speciellt lämpade för vägar med stor andel tung trafik, vad som
kallas Heavy Duty Pavements (Jönsson, 1998). Man redovisade där också vissa ut-
vecklingstendenser inom den europeiska vägsektorn. Trafiken antas öka med ca
3% i genomsnitt årligen och speciellt den tunga trafiken kommer med säkerhet
upp i denna siffra. Tendensen är också att denna ökning kommer att hålla i sig
även under början av 2000-talet, det kan t.o.m. bli tal om att ökningstakten för-
stärks.

I Sverige har trafikarbetet med lastbilar ökat med i genomsnitt nästan 4% år-
ligen från 1993 och fram till år 2000 enligt Trafikbarometern. Enligt SCB har
antalet lastbilar <16 ton (totalt nästan 60 000 st.) haft en liten ökning under denna
tidsperiod medan antalet lastbilar >16 ton (totalt nästan 10 000 st.) ökat med i
genomsnitt nästan 8% per år.
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3 Hur mäts vägens tillstånd?
Vi kommer i detta avsnitt att i korthet redovisa hur vägens tillstånd mäts. Inled-
ningsvis beskrivs de mätningar som idag används som ingångsvärden i Väg-
verkets planering av sin underhållsverksamhet (3.1). Vi behandlar också behovet
av att fördjupa förståelsen av vägstandarden och de mätmetoder som då skulle
kunna användas (3.2).

3.1 Nuvarande mätmetoder och tillståndsmått
Mätningar av vägarnas jämnhet sker årligen. Vägverket ställer för varje år sam-
man en databas där spårdjup och IRI anges för varje sträcka om 20 m på vägnätet.
För det högtrafikerade vägnätet ges nya mätvärden varje år och det gäller även
delar av det övriga vägnätet. För de vägar som inte mäts görs en prediktion från
tidigare års mätningar.

Vägverket har ett system för att ge underlag för beslut rörande underhåll av be-
lagda vägar (PMS � Pavement Management System). Som indata används bland
annat data från mätning av vägytans tillstånd. I Sverige har hittills två mått syste-
matiskt använts för att beskriva vägytans tillstånd. Ojämnheter tvärs vägen mäts
som spårdjup medan IRI (International Roughness Index) mäter vägytans ojämn-
het längs vägen.

Båda måtten registreras med hjälp av en mätbil av typen Laser RST (Road
Surface Tester). Sedan 1987 har regelbundna mätningar skett på detta vis. Som
framgår av figur 3.1 har mätningarna varit omfattande.
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Figur 3.1  Längd väg där ojämnhet mätts (Vägverkets databas).

Mätningarna genomförs mera precist på följande sätt: En tvärprofil avbildas
med hjälp av 17 avstånd, uppmätta med lasrar mot vägytan. Från tvärprofilen be-
räknas sedan olika värden på spårdjup såsom maximalt spårdjup, körfältets
vänstra och högra spårdjup osv., se figur 4.2. För en vägsträcka på 20 meter av-
bildas 200 tvärprofiler och 200 spårdjup beräknas och presenteras som ett medel-
värde för var 20:e meter. Spårdjupet utrycks i mm.
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Figur 3.2  Trådprincipen tillämpad på en uppmätt tvärprofil. Spårdjup max er-
hålls för punkt S5.

Den längsgående ojämnheten mäts i höger och vänster hjulspår (S11 och S2 i
figur 3.2). För detta används laserkameror och tillhörande accelerometrar i varje
hjulspår. Accelerometrarna mäter bilens gungningar orsakad av ojämnheter. Där-
med kan dessa gungningar räknas bort från den vägprofil (längsprofil) som mäts
med laserkameran och en �ostörd� vägprofil kan skapas.

Den inmätta längsprofilen används som underlag för beräkning av IRI, ett mått
som beskriver hur stolen i en bil upplever vägprofilen. Man låter en modell av en
bil åka längs den inmätta längsprofilen i 80 km/h. I modellen finns parametrar för
fjädrings- och dämparegenskaper för både stötdämpare och bildäcket inlagda.
Man beräknar hur dessa massor rör sig vertikalt vid färden utmed längsprofilen.
IRI beräknas som den vertikalrörelse som erhålls dividerat med färdad längd och
uttrycks som mm/m.

Samtliga Europavägar, riksvägar och övriga vägar med årsdygnstrafik (ÅDT)2

större än 4 000 mäts årligen. Övriga primära länsvägar mäts vartannat år medan
övriga belagda vägar mäts vart tredje år. Dessutom mäts vägar som fått ny be-
läggning senast under året efter åtgärd. För de vägar som inte mäts under ett år
kan vägytans tillstånd predikteras, det vill säga man kan på grundval av tillgänglig
information göra en bedömning av hur vägytans tillstånd utvecklas under året.
Detta stäms sedermera av mot den mätning som förr eller senare görs.

3.2 Vilka ytterligare tillstånd kan det finnas skäl att mäta?
När RST-mätbilen utvecklades var det primära underhållsproblemet på mellan-
och högtrafikerade vägar den spårbildning som orsakades av dubbdäck. Det var
under dessa förutsättningar självklart att använda spårdjupet som underlag för för-
delning av resurser till underhållsåtgärder. Idag är emellertid situationen annor-
lunda och som framgår i kapitel 2 har slitaget av vägytan minskat radikalt och
dubbdäcksslitage är inte längre den vanligaste anledningen till att underhållsåt-
gärder måste vidtas.

Idag och i framtiden kan det istället vara vägarnas strukturella styrka (förmåga
att bära den tunga trafiken) och slitlagerbeläggningarnas beständighetsskador
(t.ex. stensläpp från ytan) liksom sprickbildningar som blir kritiska och avgörande
för när en underhålls- eller rehabiliteringsåtgärd måste vidtagas. När vägarna åt-
gärdades med nytt slitlager vart 3�4:e år fick vägkonstruktionen så att säga auto-
matiskt en viss bärighetshöjning på köpet. Idag kan slitlagerbeläggningar på
mellan- och högtrafikerade gator och vägar, ur slitagesynpunkt, uppnå en livs-
längd på mer än 15 år vilket innebär att slitlagerbeläggningen åldras och att vägen

                                                
2 Begreppet årsdygnstrafik är ett vanligt sätt att ange omfattningen av trafik på en väg. ÅDT 4000
innebär till exempel att det en genomsnittlig dag passerar 4000 fordon på en viss väg.
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inte erhåller någon bärighetsförbättrande effekt under lång tid. En ökad risk för
sprickbildning på medel- och högtrafikerade vägar bör uppmärksammas.

Vägverkets PMS bygger för närvarande enbart på mätdata som beskriver ut-
vecklingen med avseende på spårdjup och längsojämnheter (IRI). Däremot finns
inga data om sprickförekomst, ingen bärighetsvärdering idag i Vägverkets PM-
system.

Den typ av sprickor som uppstår i hjulspåren beror på att beläggningen har ut-
mattats genom upprepade belastningar av den tunga trafiken. Personbilarnas in-
verkan är i detta fall försumbar. Att sprickor uppstår i den tunga trafikens hjulspår
behöver inte bero på något konstruktionsfel eftersom beläggningslagren belast-
ningsdimensioneras för 20 års trafik. Därför bör en förstärkningsåtgärd planeras in
strax innan dimensioneringstidens utgång. I många fall uppstår dock denna typ av
sprickbildning betydligt tidigare än 20 år och det kan bero på en felaktig prognos
av antalet tunga belastningar, materialbrister, utförandebrister m.m.

Denna typ av sprickor berör inte trafikanten eftersom de till en början är
mycket tunna och fina. Normalt ser inte ens trafikanterna denna typ av sprickor
förrän de efter en tid har vidgats och bitar av asfaltbeläggningen börjar lossna.

Låg friktion mellan däck och vägbana under barmarksförhållanden har normalt
inte varit något problem i Sverige. Det minskade slitaget från dubbar har dock
ibland medfört låg våtfriktion på slitstarka beläggningar med vissa stenmaterial på
trafikintensiva vägavsnitt (Jacobson, 2001). I övrigt kan låg friktion under bar-
marksförhållanden erhållas då enkla underhållsmetoder som bindemedelsförseg-
ling används på relativt högtrafikerade vägar. Vår uppfattning är att denna metod
ökat på högtrafikerade vägar under de senaste åren.

Vår bedömning är därför att det i framtiden kommer att vara allt mer viktigt att
mäta och analysera vägarnas strukturella tillstånd. Detta förutsätter att det ut-
vecklas mått på bärighet, sprickbildning och beläggningsytans beständighet.
Vidare bör modeller för sprickinitiering och sprickpropagering valideras och
implementeras. Friktion bör mätas som underlag till modeller som anger friktions-
förändringar över tiden för olika beläggningstyper och vid olika trafikbelast-
ningar. Vi beskriver fortsättningsvis i korthet några av dessa tänkbara tillväga-
gångssätt.

3.2.1 Slitage
I början av 1990-talet utvecklades vid VTI en s.k. laserprofilometer för noggrann
mätning av slitaget ute på vägen eller i VTIs provvägsmaskin. Laserprofilometern
är ett mätinstrument med mycket hög mätnoggrannhet och är att betrakta som ett
forskningsverktyg och ej för produktionsmätningar.

Vid mätning placeras profilometerns ben i fixar som gjutits in i beläggningen.
Med hjälp av laserteknik görs en kontaktlös avståndsmätning mellan profilo-
metern och beläggningsytan. Slitaget beräknas sedan ur skillnaden mellan noll-
mätningens profil (sent på hösten) och slutmätningens profil (tidig vår). Mätning
styrs av en dator och resultatet av slitageberäkningen redovisas direkt efter mät-
ning dels som medelavnötning över hela körfältets bredd, dels som spårdjupet i
mm.

3.2.2 Bärighet/deflektion
Nedan redovisas olika mätutrustningar som på olika sätt kan ge ett mått på vägens
bärighet/deflektion dvs. dess förmåga att bära tung trafik.
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Fallvikt (FWD)
Provbelastning med fallvikt ingår som en del i värderingen av en befintlig vägs
strukturella styrka eller bärighet. Bärigheten beror bl.a. på överbyggnadslagrens
tjocklek och styvhet samt undergrundens egenskaper vid växlande klimatologiska
och hydrologiska förhållanden.

Resultatet från provbelastning med fallvikt används tillsammans med övrig in-
formation om den aktuella vägen i flera syften. Efter lämplig bearbetning kan data
från fallviktsmätning utgöra underlag för bärighetsklassning och vid utformning
av belastningsrestriktioner, för att prognosticera tillståndsutveckling, för planering
av strukturella åtgärder samt vid utvärdering av genomförda åtgärders uppnådda
effekter.

Ursprungligen användes provbelastning med fallvikt i första hand på objekt-
nivå, dvs. på speciellt utvalda vägavsnitt eller på observations- eller provsträckor.
På senare tid har försök gjorts med mätning på hela eller delar av vägnät. Väg-
verkets regioner avgör själva i vilken omfattning bärighetstillståndet ska inven-
teras.

Deflektionsmätaren RDT (Road Deflection Tester)
I början av 90-talet byggdes ett prototypfordon för mätning av deflektion i normal
trafikhastighet (upp till 100 km/h). Proven var lovande och en ny RDT började
byggas i mitten på 90-talet. Fordonet (modifierad Scania R143 med motorn
placerad bak) har två uppsättningar avståndsmätande lasrar som mäter vägytans
profil. Tjugo avståndsmätande lasrar är placerade 2,5 m bakom framhjulen där
vägen anses vara obelastad (och följaktligen utan deflektion). En andra uppsätt-
ning lasrar är placerade 0,50 m bakom bakhjulen där det nedböjda tillståndet mäts
(se figur 3.3).

Figur 3.3  RDT:ns mätprincip

De tester som gjorts visar god överensstämmelse med FWD och även andra
kontroller, t.ex.. hastighetsberoende ger förväntat resultat. Det behövs dock ytter-
ligare valideringar och eventuellt förbättringar av fordonet innan det kan sättas in i
produktion. Det skulle då bli en mycket billig metod att mäta in ett stort vägnät
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jämfört med de stationära mätningarna. Inte heller behöver vägen stängas av för
att genomföra mätning.

Heavy Vehicle Simulator (HVS)
Under år 1997 investerade Finland och Sverige gemensamt i en utrustning för
accelererad provning av vägkonstruktioner genom simulerad tung trafik. Ett
gemensamt forskningsprogram för accelererad provning utformades. Huvudmålet
med forskningssamarbetet är att lära mer om deformationer samt spännings- och
töjningsförhållanden i olika delar av vägkonstruktionen vid tung belastning. Ett
annat viktigt mål är naturligtvis att lära hur väl utrustningen simulerar tung trafik
och hur vägkonstruktionen bryts ned i förhållande till vanliga gator och vägar.
Utrustningen klarar ca 25000 tunga belastningar (60 till 220 kN i axellast) per
dygn. Det innebär att den nedbrytning som det tar 5�10 år att se under verkliga
trafikförhållanden på en normalt trafikerad väg kan med HVS uppnås efter endast
någon månads simulering.

Utrustningen kan användas till att utvärdera svenska standardkonstruktioner
men även för att prova nya material och konstruktioner. Den kan också användas
för att utveckla och utvärdera nedbrytningsmodeller och modeller för dimensione-
ring av förstärkningsåtgärder och att utvärdera befintliga dimensioneringsmetoder.
Ett mycket viktigt användningsområde är också möjligheten till studier av olika
trafikparametrars inverkan på vägens nedbrytning. Betydelsen av olika axellaster,
däckstryck, kontakttryck, axelkonfigurationer, däcktyper etc. kan då studeras
under kontrollerade förhållanden. Se några resultat i avsnitt 4.2.

Georadar
GPR, Ground Penetrating Radar, är en oförstörande mätteknik som ger möjlighet
till bedömning av tjocklek och i viss mån tillstånd hos beläggning och under-
liggande lager i vägkroppen. Kombinerat med annan oförstörande mätning som
FWD och RDT kan man erhålla ett bättrat underlag för bedömning av vägens
strukturella tillstånd och dess variation längs vägen.

3.2.3 Sprickor
För att inventera vägnätet krävs en automatisk metod som på ett rationellt sätt kan
inventera stora kvantiteter väg. Den traditionella manuella metoden att visuellt
bedöma genom att gå längs vägen eller åka långsamt med en bil är för tidsödande
och osäkert. Därför försöker man finna en automatisk metod för att mäta sprickor
i vägbeläggningar. Ett sådant system finns på VTI och kallas PAVUE. Systemet
består av fyra videokameror som är monterade på en balk i bakänden på en van.
Kamerorna är monterade ca 2 meter över vägytan och riktade så att de filmar rakt
ner i vägytan. Kamerorna är spridda tvärs balken så att en vägbredd av 320
centimeter kan inspekteras. Mäthastigheten kan vara upp till 90 km/h. I nuläget
samlas filmen på videoband som analyseras i efterhand. Pågående arbete har gjort
att man nu kan göra analysen direkt vid filmningen. Utdata består idag av så
kallade sprickkartor. Det återstår att bestämma en klassificering av sprickorna och
lämpligt mått innan utrustningen kan tas i produktion.
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3.2.4 Friktion
De svenska utrustningar som används mäter bromsfriktion ungefär som vid
bromsning med ABS-system. Flera olika mätutrustningar finns med denna mät-
princip. En utrustning kan användas för att mäta hela inbromsningsförloppet dvs.
från frirullande till låst hjul. Hjulet kan även snedställas upp till 20 grader. Mät-
ning kan då göras vid ett fixt gradtal eller under vridning från 0 grader upp till 20
grader och friktion mäts då under en sådan �sladdningsfas� (Wallman C-G &
Åström H, 2001).

I Sverige mäts inte friktionen regelbundet utan det är främst i forskningsprojekt
som dessa fordon används. I Danmark och England mäter man dock friktionen
regelbundet.

Med hjälp av texturmätningar kan också friktionen uppskattas. De snabba
kontaktlösa mätutrustningar som finns idag kan dock inte mäta tillräckligt korta
våglängder för att få fullständiga data.

3.2.5 Axellaster
De axellastdata som används vid dimensionering och vid utveckling av nedbryt-
ningsmodeller idag härrör från begränsade mätningar gjorda i slutet på 1980-talet.

Betydelsen av relevanta axellastdata vid dimensionering av såväl nybyggnad
som underhåll är stor. Små felaktigheter i axellastprognoser får stora konsekven-
ser för vägens tillståndsutveckling, exempelvis i form av kortare livslängder.
Användning av vidareutvecklade dimensioneringsmetoder och nedbrytningsmo-
deller kräver relevanta axellastdata för att fungera tillfredsställande. Se även
avsnitt 4.1.
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4 Den tunga trafikens påverkan
När ett tungt fordon kör över en ojämn vägyta ger detta upphov till dynamiska
hjullastvariationer som skadar vägen så att ojämnheten ökar med åtföljande större
hjullastvariationer och därmed en ytterligare försämring av vägytan dvs. man
accelererar nedbrytningen av vägen. En gradvis försämring av jämnheten kan
medföra en försämring av bärigheten. Denna process torde vara snabbare ju lägre
initialbärigheten är. Detta innebär att högre krav på jämnhet bör ställas på svagare
vägar än på starka. Det är därför angeläget att genom fortlöpande mätningar följa
den gradvisa försämringen av vägytan så att förbättringsarbeten kan igångsättas
innan nedbrytningen gått för långt (Magnusson, Dahlstedt, Sjögren 2001).

4.1 Ökande axellaster
Sverige har haft en relativt kraftig utveckling av den maximalt tillåtna
bruttovikten för lastbilar fram till dagens tillåtna 60-ton (Figur 4.1). Detta behöver
inte ha något direkt samband med axellaster eftersom antalet och typen av däck
kan ha förändrats liksom även antalet axlar. En systematisk kunskap om axellast

Figur 4.1  Utvecklingen av tillåten bruttovikt på lastbilar i Sverige.

data saknas emellertid. Enligt SCB (SCB 2000, SCB 2001) förefaller axellasterna
dock inte ha ökat under 90-talet såvida inte antalet axlar förändrats. Om axel-
lasterna skulle komma att öka påverkas naturligtvis vägen och nedbrytningstakten
ökar. Det klassiska sättet att beräkna olika axellasters relativa vägförslitning
(huvudsakligen deformationer) är enligt den nu 40-åriga s.k. fjärdepotensregeln
som togs fram genom omfattande analyser av de s.k. AASHO-försöken i USA i
början av 1960-talet. Regeln säger att den relativa vägförslitningen av axellasten
A jämfört med axellasten B är (A/B)4. Det betyder t.ex. att en fördubblad axellast
från 4 till 8 ton ökar vägförslitningen 16 gånger. Ett fordon som har 20% överlast
� 12 i stället för tillåtna 10 ton � sliter mer än dubbelt så mycket som om fordonet
lastats lagligt.

Inom EU kom man dessutom för några år sedan överens om att låta den maxi-
mala vikten på drivande axel öka från 10 till 11,5 ton och från 16 till 19 på boggi-
axel. Inom ramen för ett europeisk forskningsprojekt COST 334, �Effects of wide
single tyres and dual tyres� diskuteras också möjligheten till ytterligare höjningar.
Sådana förändringar skulle negativt påverka våra vägkonstruktioner genom att
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ytterligare accelerera nedbrytningen. Studier genomförda av EAPA (Jönsson, P-O,
1998) visar t.ex. att när det gäller asfaltbeläggningens utmattning och uppkomsten
av sprickor, så motsvaras en 13-tons axel av 2,5 st. 10-tons axlar medan en 11,5-
tons axel motsvaras av 1,7 st. 10-tons axlar. När det gäller deformationer och
uppkomsten av spår i asfaltlagret, så motsvarar en 13-tons axel 5 st. 10-tons axlar
och en 11,5-tons axel motsvarar 2,5 st. 10-tons axlar.

4.2. Ökande däckstryck
En mycket tydlig och för belastningen på vägarna allvarlig utvecklingstendens är
också den stora ökningen av däckstrycket på tunga fordon. Deformationen ökar då
hjultryck ökar och påkänningen är större med singel- än för parmonterade däck.
En övergång till allt fler singeldäck påverkar därför vägens nedbrytning negativt
under antagande att andra faktorer är konstanta.

I samband med accelererade belastningstester i en utrustning som simulerar
tung trafik (se 3.2.2. HVS) görs i regel omfattande mätningar av töjningar, spän-
ningar och deflektioner i vägkroppen. Genom att variera belastningen, exempel-
vis, hjullast, hjultyp och ringtryck kan man studera effekten av detta för olika
typer av väguppbyggnader. Figurerna nedan visar exempel på jämförelse mellan
singelhjul och parhjul dels vid olika last och dels vid olika ringtryck. I det här
fallet visas dragtöjningen i beläggningens underkant hos en uppbyggnad med
11 cm beläggningstjocklek.
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Figur  4.2  Exempel på jämförelse mellan parhjul och singelhjul. Dragtöjning i
underkant av beläggningen vid olika hjullaster och konstant ringtryck (800 kPa).
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Figur 4.3  Exempel på jämförelse mellan parhjul och singelhjul. Dragtöjning i
underkant av beläggningen vid olika ringtryck och konstant hjullast (60 kN).

Mätresultaten i dessa exempel visar att singelhjulet i det här fallet gav större
påkänning, dragtöjning i underkant av beläggningen, än parhjulet vid samma
hjullast samt att ringtrycket i singelhjulet hade stor betydelse till skillnad från
parhjulet.

En holländsk studie (Vos. E, 1996) redovisar en cost-benefit analys av konse-
kvenserna av att välja breddäck eller s.k. super singel däck. Merkostnaden för
underhåll och förstärkning av vägnätet till följd av större vägförslitning beräkna-
des uppgå till 50 miljoner guildens årligen. Den besparing som transportörer sam-
manlagt kunde förväntas få genom användningen av breddäck var dock mer än
dubbelt så stor eller närmare bestämt 111 miljoner guildens. Kostnadsminsk-
ningen omfattade 48 miljoner i minskad bränsleförbrukning, 41 miljoner i lägre
däckskostnad samt 22 miljoner i minskat transportarbete genom att respektive
axel väger i genomsnitt 120 kg mindre. Den viktminskningen kan då utnyttjas för
ökad transporterad last. Förutom de nämnda ekonomiska aspekterna finns även
miljömässiga aspekter genom lägre bränsleförbrukning, mindre avgaser och färre
gummidäck.

4.3 Konsekvenser för vägkonstruktioner
Sedan tidigare regelverk för vägkonstruktioner skrevs (t.ex. VV:s Byggnadstek-
niska anvisningar, BYA 84) har både maximalt tillåten bruttovikt och axellast
ökat väsentligt på lastbilarna. Stora delar av det svenska vägnätet är därför
konstruerat vid en tid när man hade betydligt lägre belastningar på vägarna.
Dagens vägnät är därför med våra mått mätt relativt tunt.

Man ser idag också en klar tendens att öka den livslängd som vägkonstruk-
tionerna dimensioneras för. I stället för att bygga med syfte att vägen ska hålla i
cirka 20 år, som tidigare gällt generellt över Europa, konstrueras vägar i vissa fall
för att fungera i upp till 40 år. Kraftigare och dyrare konstruktioner för att klara
den tunga trafiken ligger också i användarnas intresse. Ju längre perioder en ny
väg håller, desto färre arbetsinsatser måste till och desto mindre blir störningar på
trafiken.
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I Vägverkets anvisningar VÄG 94 har en anpassning gjorts till EU-lasterna,
från 10 till 11,5 ton på singelaxel och från 16 till 19 ton på boggieaxel. Ett för-
arbete till VÄG 94 visade att den erforderliga asfalttjockleken skulle öka starkt
med detta regelverk. På det mest trafikerade vägnätet var skillnaderna relativt
små, medan det på det �medelhögt� trafikerade vägnätet (två- och tresiffriga
vägar) blev stora förändringar i erforderlig asfalttjocklek vid ökande trafiklaster. I
vissa fall ökar asfalttjockleken med 100% mellan BYA 84 och VÄG 94.

4.4 Slutsatser
Både för fordonstillverkarna och åkerierna är ökade axellaster och större däcks-
tryck ett sätt att minska kostnaderna. Även miljöargument anförs för att argu-
mentera i denna fråga; kan man öka däckstrycken minskar kontaktytan mot vägen
och därmed också rullmotstånd och bränsleförbrukning. Den minskade bränsle-
förbrukningen kan i vissa fall uppgå till så mycket som 10%. Höga axellaster gör
också att man kan komprimera lasten och minska fordonslängden.

Vi kan dra flera slutsatser av dessa resonemang. En är att behovet av att under-
hålla det befintliga vägnätet ökar av flera skäl; trafiken ökar, särskilt vad gäller
tunga fordon; tillåten fordonsvikt har ökat och kan komma att öka ytterligare i
framtiden, åtminstone vad gäller maximal last på enstaka axel; dessutom kan
belastningen på vägen öka till följd av ökat däcktryck. En annan slutsats är att
man vid nyinvesteringar måste beakta att framtida vägar kommer att utsättas för
allt större belastningar från den tunga trafiken. En tredje slutsats är att det finns ett
stort och växande behov av att förbättra samverkan mellan fordonstillverkare och
däck- och transportindustrin å ena sidan och väghållare och -forskare å den andra.
Behovet av att finna den korrekta avvägningen mellan vägens slittålighet och
operatörernas strävan att hålla nere transportkostnaderna ökar hela tiden.
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5 Analys av vägytedata
Avsikten är att i detta avsnitt redovisa vad vi vet om det svenska vägnätets
standard. Vi börjar med att ge en ögonblicksbild av vägytans kvalitet under 1990-
talet (5.1) medan avsnitt 5.2 anger standarden i Sverige jämfört med övriga
nordiska länder. Men det räcker inte att veta hur situationen är vid en viss tid-
punkt; det är också angeläget att undersöka hur standarden förändras, något som
redovisas i 5.3. Avsnitt 5.4 redovisar resultatet av de återkommande trafikant-
enkäter som görs medan avsnitt 5.5 sammanfattar genomgången.

5.1 Vägytan under 1990-talet
Som vi sett beskriver Vägverket vägytans kvalitet som ojämnhet längs vägen (IRI
som mäts i mm/m) och ojämnhet tvärs vägen (spårdjup som mäts i mm). En viktig
fråga är då vilken innebörd som olika IRI- och spårdjupsvärden egentligen har;
d.v.s. när är kvaliteten bra respektive dålig?

Världsbanken har klassat IRI-värden på det sätt som framgår av tabell 5.1. Vi
ser att upp till IRI-värdet 4 så kan vägarna karaktäriseras som nya eller med vissa
defekter. Det är vid IRI-värden över 6 som man kan tala om att vägen i viss be-
märkelse är skadad.

Det finns flera sätt att beskriva det svenska vägnätet med utgångspunkt från de
mätningar som gjorts under en följd av år. Figur 5.1 och 5.2 belyser beläggnings-
standarden i genomsnitt under 1990-talet. Varje kurva anger hur IRI respektive
spårdjup viktat med trafikarbetet varierar inom respektive trafikklass. Av figur 5.1
framgår att vägar med ÅDT<4000 har större ojämnhet (högre IRI) ju mindre
trafikerad vägen är. De större vägarna skiljer sig inte mycket åt utom motorvägar
med hastighetsgränsen 110 som är jämnare än övriga vägar. Denna vägtyp har en
försvinnande liten del med IRI>2. Huvuddelen av vägarna har ett IRI-värde som
är mindre än 4 och endast en liten procentandel har värden över IRI=6. Vad som
inte framgår av bilden är att svansarna på fördelningarna kan vara långa, se även
tabell 5.2. En ur trafikmängdsynpunkt liten andel av vägnätet kan därför ha betyd-
ande ojämnheter.

Jämnhetsmätningarna utförs under sommaren. Undersökningar på några vägar
visar att mätning vintertid vid tjälat tillstånd kan ge 30% högre IRI-värde och
under våren i tjällossningen ytterligare knappt 10% högre IRI (Lundberg, 2001).
Det är de uppmätta värdena dvs. vid otjälat tillstånd som vi i fortsättningen disku-
terar.
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Tabell 5.1  Karaktäristika för olika IRI (uppskattat från Världsbankens figur).

IRI (mm/m) Yta Defekter
0 Absolut perfekt väg
0,5 � 2 Start och landningsbanor
1,5 � 3,5 Nya beläggningar
~ 4 Ytliga defekter
2,5 � 6 Äldre beläggningar
3,5 � 10 Grusvägar,regelbundet underhållna
~ 7 Återkommande mindre

ojämnheter
4 � 11 Skadade beläggningar
8 � Dåliga grusvägar
~ 11 Ofta återkommande grunda

ojämnheter, vissa djupa
~ 15 Eroderade fåror och djupa

ojämnheter

Figur 5.1  Fördelning av IRI-värdet viktat med trafikarbetet i de olika trafik-
klasserna på statliga belagda vägar under 1990talet.

Figur 5.2 visar på motsvarande sätt spårdjupet för olika trafikklasser. Skill-
naden mellan olika trafikklasser är betydligt mindre för spårdjup än för IRI.
Kategorin 'Övriga motorvägar' har något större spårdjup än andra vägar. Detta är
främst motorvägar i tätort med mycket hög trafik som därmed också blir mer
spårbunden dvs. spridningen i sidoläge är liten. Inverkan av trafiken koncentreras.

Det finns inte för spårdjup en klassificering som motsvarar den som i tabell 5.1
redovisas för IRI. I (Carlsson, 1979) framkommer att för att regn skall kunna
skapa vattenplaningsproblem på plana och inte extremt släta vägytor byggda
enligt gällande normer erfordras nederbördsintensiteter som är större än 5 mm/h.
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Dessa mängder förekommer under bara cirka 20 timmar/år. Vid ett tvärfall på 2%
och med 15 mm djupa spår tar det nästan 10 minuter att fylla spåren vid samma
intensitet på regnet. Vid vanliga trafikflöden passerar ca 1 bil/minut och riktning.
Om bilarna inte undviker att köra i spåren är det låg sannolikhet att de blir fyllda.
Spåren kan också orsaka problem vid halt väglag då i stort sett all tillgänglig frik-
tion kan åtgå för att ta sig ur spåret. Det väggrepp som behövs (tillgänglig frik-
tion) är emellertid mer beroende av hur man utför manövern och spårformen än
spårets djup (Ragnarsson,1985). Ingenting tyder därför på att spårighet medför
några större problem med vattenplaning.

Figur 5.2  Fördelning av spårdjup viktat med trafikarbete i olika trafikklasser på
belagda statsvägnätet under 1990-talet.

Så långt som dessa värden kan tolkas visar sammanställningen att en mycket
stor del av det svenska statliga vägnätet kan klassas som �New Pavements� eller
bättre vad avser ojämnheter längs vägen i form av IRI. När det gäller ojämnheter
tvärs vägen i form av spår förefaller inte heller dessa orsaka några större problem.

5.2 Vägytan i andra länder
PMS Nordic User Group (NUG, med representanter från ländernas vägmyn-
digheter) gör sammanställningar över tillståndet på de statliga vägarna. De statliga
vägarna i de nordiska länderna är dock inte någon homogen grupp. De norska
statliga vägarna är alla riksvägar och i stort sett alla är belagda. Detta gäller även i
Danmark. Övriga vägar svarar län och kommuner för. Finlands statliga vägnät är
78 000 km varav 27 000 km är grusväg vilket ger 35% av väglängden som grus-
väg. I Sverige är 23% grusväg (Vägstatistik från de olika länderna). Detta innebär
att Sverige har vägar med lägre prioritet bland de belagda vägar som ingår i denna
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statistik än vad övriga nordiska länder har. Detta gör att jämförelsen mellan
länderna inte blir rättvisande, framförallt för de lågtrafikerade vägarna.

Den senaste sammanställningen från NUG för år 2000 visar att när det gäller
IRI-fördelning har Estland klart sämre standard för alla vägar än Sverige, Norge,
Finland och Danmark. Här är värdena ej viktade med trafikarbetet.

Vid ungefär IRI=4 anger Världsbanken att ytliga defekter börjar förekomma
och äldre beläggningar har IRI-värden upp till 6. Därför väljs dessa nivåer vid
jämförelserna nedan i tabell 5.2 över det statliga svenska vägnätets ojämnheter.

Tabell 5.2  Antalet km på det statliga svenska vägnätet som överskrider vissa
ojämnhetsmått (PMS NUG).

4≤IRI<6 6≤IRI Längd (km)
ÅDT<300 18 % 11 % 24 840
300≤ÅDT<1000 12 % 6 % 22 653
1000≤ÅDT<2000 6 % 2 % 9 428
2000≤ÅDT<6000 3 % 1 % 11 381
6000≤ÅDT<10000 1 % 4 % 4 326
10000≤ÅDT 2 % 1 % 2 475

Vid jämförelse mellan enbart de nordiska länderna framkommer att i alla fyra
länderna är det bara någon procent som har IRI>4 av det vägnät som har
ÅDT>2000. Sett över hela IRI-fördelningen för dessa vägar har Norge något
högre IRI-värden än de andra länderna. Data för Danmark finns bara för dessa
vägar.

Vägar med ÅDT mellan 1000 och 2000 uppvisar lägsta IRI sett över hela för-
delningen för Finland. Norge och Sverige är relativt lika.

På vägar med ÅDT mellan 300 och 1000 ligger Finland åter bäst till. Sverige
och Norge har något lägre standard. Sverige har 1350 km (6%) med ett IRI över-
stigande 6, och Norge har 4% (633km) och Finland 1% (77 km).

På vägar med ÅDT<300 har Norge bäst standard.. Sverige och Finland är rela-
tivt lika men Sverige har något lägre standard än Finland. Sverige har 2727 km
(11%) med IRI>6, Norge har 4% och Finland 7%.

I de lägsta trafikklasserna förefaller det som om Sverige har något sämre väg-
ytestandard än de övriga nordiska länderna men som motiveras i inledningen av
detta delkapitel så är det med största sannolikhet inte så p.g.a. andra skillnader i
definition av de statliga vägnäten. Trafikarbetsmässigt är det en mycket liten andel
av det svenska statliga vägnätet med IRI>6. Det innebär dock inte att detta ska
förringas eftersom det ofta är samma fordon/personer som trafikerar dessa vägar
och således ofta utsätts för dess dåliga standard.
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5.3 Förändring av vägytans standard
5.3.1 Under 1990-talet
Resultaten här baseras på sammanställningar av mätdata som Vägverket gjort.

Det statliga vägnätet totalt
Vägytan är alltså i allmänhet av hög standard, men hur förändras kvaliteten över
tiden? Eftersom mätningarna av vägarnas jämnhet sker årligen kan vi besvara
denna frågeställning på flera sätt.

De lågtrafikerade vägarna har högre IRI-värde än de högtrafikerade. Som sig
bör har bra vägar i övrigt en högre jämnhetsstandard än dåliga. Man ser nästan
ingen skillnad mellan de olika åren 1994�2000, det vill säga att vägarnas standard
i princip inte förändrats under perioden. Detta gäller både spårdjup och IRI. Med
regelbundna underhållsinsatser hålls fördelningen över olika IRI- och spårdjups-
nivåer i stort sett konstant. En analys av medianvärdet (IRI-värde för "medel-
vägen") av de vägar som har haft en trafik mindre än 2000 fordon per årsmedel-
dygn under perioden visar att detta värde förbättrats något mellan 1994 och 2000.
Observationerna för övre och nedre kvartiler utvecklas på motsvarande sätt, vilket
innebär att såväl de bättre som de sämre vägarna är något jämnare i slutet än i
början av perioden. Vägarna har därför under senare år inte försämrats utan
snarare blivit något jämnare.

De olika regionerna och länen
Om hela det statliga vägnätet studeras med avseende på hur stor andel av vägnätet
som har IRI>4 så minskar skillnaden mellan regionerna under 90-talet. Alla
regioner har en minskande andel eller i stort sett samma andel under 90-talet utom
region Sydöst, där andelen ökat från mitten av 90-talet och därmed närmat sig
merparten av de andra regionerna som har en andel på 17�18%. Region Mitt och
Norr har haft de största förbättringarna men de har fortfarande störst andel. Regio-
nerna Stockholm och Skåne har klart lägst andel (7�8%) vägar med IRI>4.

När det gäller spårdjup>12 mm sett över alla statliga vägar har regionerna
Skåne och Stockholm lägst andel (7%) år 2000. Övriga regioner ligger på 13�17%
med region sydöst lägst. Den regionen har dock ökat sin andel under sista halvan
av 90-talet från 8 till 13%.

Om endast vägar med ÅDT<2000 studeras med samma gränser för IRI och
spårdjup framkommer att region Sydöst även här har störst ökning sedan mitten
av 90-talet och region Väst har en svag ökning. Övriga regioner har en minskande
andel eller i stort sett oförändrad andel. Trenden under 90-talet är oftast den-
samma för de olika länen i de olika regionerna men nivån kan vara olika för de
olika länen. I region Sydöst har alla länen en ökad andel med IRI>4 sedan mitten
av 90-talet. E-län har högsta andelen och K-län har något större ökning under
perioden än de övriga länen. Även andelen med spårdjup >12 mm ökar för alla
länen. På dessa mindre vägar har även region Väst en ökande andel vägar med
IRI>4 och spårdjup>12 mm. N-län har haft störst ökning men O- och S-län ligger
på en högre nivå. S-län högst när det gäller spårdjup och O-län när det gäller IRI.



VTI notat 44-2001 29

5.3.2 Mellan sommar och vinter
Resultaten här baseras på mätningar i begränsad omfattning i Värmland (Lund-
berg 2001). Då Sverige ligger i många olika klimatzoner och en stor del av
trafikarbetet också sker under vinterhalvåret borde en större hänsyn tas till ojämn-
hetsökningen 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. Ökningen var cirka 30%. Mot-
svarande siffror för vårmätningen (tjällossning) var en ökning med mellan 5 och
10%. Vissa våglängder påverkas mer än andra. Ojämnheter med våglängder
mellan 3 och 10 m påverkas 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 uppfrys-
ningar under vinterperioden.

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.

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

5.4 Trafikantbetyg
Systematiska mätningar av vägytans standard är inte, och kan inte vara hela
sanningen när man ska klargöra huruvida landet har goda vägar eller inte. Av av-
görande betydelse är hur "kunderna", dvs. vägtrafikanterna, upplever de vägar
som man färdas på.

Vägverket har också sedan flera år genomfört enkäter bland privatbilister och
yrkeschaufförer. Undersökningen "Trafikantbetyg" genomförs vår och höst. På
hösten avser den vägarnas tillstånd under sommaren, dvs. ungefär samtidigt då
vägarnas spårdjup och IRI mäts med RST. Frågeformulär sänds till 400 privat-
bilister och 300 yrkeschaufförer i var och en Vägverkets sju regioner. Enkäten har
inte genomförts bland yrkeschaufförer vid varje tillfälle. I enkäten ställs för varje
vägkategori (nationella, regionala och övriga statliga vägar) följande frågor:

- Är du nöjd eller missnöjd med vägarna vad gäller hur de sköts och under-
hålls allmänt sett?

- Är du nöjd eller missnöjd med vägarna vad gäller spårbildning?
- Är du nöjd eller missnöjd med vägarna vad gäller ojämnheter i belägg-

ningen?

Svaren anges i sex nivåer, mycket nöjd, ganska nöjd, varken nöjd eller missnöjd,
ganska missnöjd, mycket missnöjd eller vet ej. Resultaten som anger andelen nöjd
är summan av de som svarat mycket eller ganska nöjd.

Man kan i korthet sammanfatta resultatet av enkäten på följande sätt; Yrkes-
chaufförer är nöjda i mindre utsträckning än privatbilister. Trafikanterna verkar
vara mest nöjda med de nationella vägarna och minst nöjda med övriga statliga
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vägar. Det som, mot bakgrund av tidigare resultat, kanske är mest förvånande är
att trafikanterna verkar mer nöjda i början av perioden än i slutet och att de verkar
mer nöjda med hur vägarna sköts och underhålls allmänt sett än med spårbildning
och ojämnheter i beläggningen. Det är märkligt eftersom vägytemätningar visar
att vägarna snarast blivit bättre vad gäller just spårbildning och ojämnheter, åt-
minstone ojämnheter uttryckt som IRI. Givetvis är det mycket möjligt att IRI och
spårdjup inte speglar det som trafikanter tycker är obehagligt. Om spårdjupet
varierar olika i höger och vänster hjulspår kommer passerande fordon att svänga i
sidled, vilket kan skapa stort obehag speciellt för lastbilsförare. Det problemet
beskrivs inte av de mått som samlas in. Utseendet på vägen kan spela in på så sätt
att trafikanten kan tycka att lappningar och lagningar är liktydigt med ojämnheter
även om så inte är fallet. Å andra sidan finns det studier som visar att IRI är dåligt
på vägar som trafikanter tycker är obehagliga.

Det finns även andra möjliga förklaringar till enkätutfallet. En är att trafi-
kanternas förväntningar ändras. Exempelvis kan den mediadebatt som förs kring
dessa frågor indirekt påverka förväntningar; "eftersom så många talar om dåliga
vägar så måste de väl vara dåliga, även om de vägar jag åker på är bra" är ett
tänkbart förhållningssätt. Det är också väl känt att allmänt hållna frågor om atti-
tyder av den art som det här är fråga om är känsliga för sådan påverkan. Det kan
också vara att man inte kommer ihåg de vägar som har tillfredsställande standard
utan bara de sämsta. Om det har blivit fler vägar som når upp till en nivå som man
är känslig för kan man kanske få de svar som sammanställningarna ger.

En annan, eller snarare kompletterande, förklaring kan vara att trafikantpopula-
tionen förändras. Äldre bilister med erfarenhet från vägar på 1950-talet ersätts av
bilister som föddes på 1980-talet och som förväntar sig en god standard. Ytter-
ligare en förklaring kan vara att nykonstruerade bilar är anpassade till de största
och snabba vägarna som utifrån vägytestandard tillhör de bättre vägarna. Detta
kanske innebär att fordonen blivit känsligare för ojämnheter. Eventuellt bidrar
även lågprofildäcken till detta.

5.5 Slutsatser
Slutsatsen av genomgångna data från vägytemätningar är att Sverige har en
mycket hög standard på sitt vägnät. Inte heller skiljer sig statsvägnätets standard
från övriga nordiska länders. Jämfört med internationella normer är standarden
bra. Mätningarna visar också att standarden under de senaste åtta åren varit
konstant eller till och med förbättrats något.

Däremot stämmer inte denna beskrivning av vägarnas tillståndsförändring med
den uppfattning som trafikanterna har. Trafikantenkäterna visar i stället att miss-
nöjet tycks ha ökat under perioden. Frågan är hur denna motsättning kan förklaras.

Vi har redan konstaterat att enkäter av nu avsedd art är förenade med stora
tolkningsproblem och att tolkningar måste göras med stor försiktighet. Det finns
också � mot bakgrund av de motsägande resultaten � anledning att överväga om
enkäterna kan vidareutvecklas för att bättre förstå vad trafikanterna tycker om de
tjänster som vägnätet ger.

Det system som Vägverket har byggt upp för styrning av beläggningsunderhåll
är i stor utsträckning baserad på de tillstånd vad gäller spårdjup och IRI som
vägytemätningarna med RST beskriver. Eftersom vägarnas tillstånd i dessa avse-
enden blivit bättre visar det att systemet fungerar.
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Men möjligen ska dessa mål och krav ses över. Frågan är om en tillståndsbe-
skrivning i termer av spårdjup och IRI är tillräcklig. Som vi redan varit inne på
finns det fler egenskaper hos vägytan som är relevanta och som kan beskrivas.
Sprickbildning och krackeleringar, slaghål och kanthäng är exempel. Hypoteser
finns om att variationer i ojämnhet som medför krängningar kan ha konsekvenser
för fordonsslitage och olycksrisk. Det finns nu inget vägytemått som fångar upp
detta men det bör vara möjligt att ta fram.

Dessutom verkar det rimligt att låta vägens bärighet ingå i tillståndsbeskriv-
ning. Genom att samla in även dessa data går det att göra en bättre tillståndsbe-
skrivning i fler dimensioner. Det skulle då vara möjligt att styra mot bättre och
tydligare mål och krav för olika vägkategoriers beläggningsunderhåll.

Detta pekar därför fram mot behov av fortsatt forskning kring dessa frågor och
kring hur sådan kunskap skulle kunna utnyttjas för att understödja beslut om
resurstilldelning till väghållningen. Också den tidigare beskrivna trafiktillväxten
talar i samma riktning.
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6 Vägstandardens konsekvenser för trafiken
Trafikeffektmodellerna som ingår i Vägverkets beslutstödssystem för underhåll av
belagda vägar, PMS (Pavement Management System) behöver förbättras och
Vägverket har gett VTI i uppdrag att se över dessa. I uppdraget ingår också att
göra jämförelser med de modeller och den struktur som används i Världsbankens
motsvarighet HDM-4. Som ett led i detta arbete har ett schema sammanställts som
visar betydelsen av olika egenskaper hos beläggningsytan för trafikanter och om-
givning. Det är en arbetsgrupp vid VTI (Schandersson et al, 1993) som utifrån
sina kunskaper försökt bedöma inverkan av olika faktorer på omgivning och trafi-
kanter. Diskussioner fördes om hur inverkan sker, dvs. vilka mekanismer som
ligger bakom ett visst samband. 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.

Vi behandlar fortsättningsvis dessa samband närmare. Avsikten är att beskriva
hur variationer i vägytans jämnhet påverkar risken för olyckor (avsnitt 6.1), trans-
portkostnaderna (6.2), komforten (6.3) och miljön (6.4). Detta är den indelning
som valts för de kategorier som ingår i tabell 6.1 på nästa sida.
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Tabell 6.1  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
(50 �500 mm)
Makrotextur 0 0 2 1 3 3 0 0 3 1 0 2
(0,5 � 50 mm)
Mikrotextur 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0
(< 0,5 mm)
   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- 2 2 2 0 0 1 1 0 1 3 1 2
släpplighet
   Bärighet 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 0

Vägytans 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
styvhet

6.1 Trafiksäkerhet
Mikro- och makrotexturen påverkar i hög grad friktionen, vilken i sin tur anses
vara den mest väsentliga parametern vad gäller inverkan på trafiksäkerheten. Frik-
tion mäts dock inte rutinmässigt i Sverige. Detta görs dock i Danmark och det var
också här man gjorde en studie inom det så kallade TOVE-projektet i slutet på 80-
talet (Hemdorff, 1989). En stor osäkerhet i resultaten föreligger dock och det vore
önskvärt att upprepa studien med nyare och mer omfattande material.

De senaste undersökningarna har visat att spår generellt sett har tämligen ringa
inverkan på trafiksäkerheten (Sjölinder, Velin & Öberg, 1997) (Ihs, Velin &
Wiklund, 2001), se figur 6.1. Undersökningarna har däremot visat att ojämnheter
angivna med måttet IRI (mm/m) har en i jämförelse med spår större och dessutom
negativ inverkan på trafiksäkerheten, dvs. olyckskvoten (antal olyckor per 100
miljoner axelparkilometer) ökar med ökande IRI-värde( se figur 6.2).
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Figur 6.1  Samband mellan spårdjup och olyckskvot (antal olyckor/100Maxel-
parkm) framtaget genom enkel linjär regression.
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Figur 6.2  Samband mellan IRI-värde och olyckskvot (antal olyckor/100Maxel-
parkm) framtaget genom enkel linjär regression.

För att så långt som möjligt utesluta att de erhållna sambanden mellan
olyckskvot och ojämnhet beror på att vägar med stora ojämnheter också har en
sämre standard i övrigt vad gäller t.ex. vägbredd och linjeföring så har materialet
delats in i trafikflödesklasser. Även i detta fall ökar olyckskvoten med ökande IRI.
Dessutom ökar inverkan av IRI med ökande trafikflöde.

Det är värt att notera att den förhållandevis höga vägytestandard som råder på
stora delar av det statliga vägnätet innebär att spårdjupet och IRI-värdet på 95%
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av vägsträckorna i analysen är mindre än 15,4 mm respektive 5,1 mm/m. Konse-
kvensen av detta är att de linjära samband som skattats gäller för denna väg-
standard men ej för sämre.

För att undersöka om extremt stora spårdjup eller IRI-värden ger speciella
effekter på olycksriskerna har regressionsanalyserna också kompletterats med
variansanalyser. Resultaten från dessa redovisas i figurerna nedan. Datamaterialet
har indelats enligt de tre klassificeringsvariablerna spårdjup, IRI och trafikflöde.
Varje klassificeringsvariabel har dessutom 8 nivåer.

Flöde

Motorväg
8000 -

4000 - 8000
2000 - 4000

1000 - 2000
500 - 1000

250 - 500
0 - 250

400

200

100
80
60

40

20

10
8
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4

Spårdjup

0.0 - 3.5

3.5 - 5.0

5.0 - 6.5

6.5 - 8.0

8.0 - 11

11 - 15

15 - 18

18 -

Figur 6.3  Konfidensintervall (95%) för förväntade olyckskvoter i olika spår-
djupsklasser och flödesklasser när IRI är konstant inom varje flödesklass.
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5.50 -

Figur 6.4  Konfidensintervall (95%) för förväntade olyckskvoter i olika IRI-
klasser och flödesklasser när spårdjup är konstant inom varje flödesklass.
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Variansanalysen ger inte stöd för att olycksrisken på de 1.8 procent av vägarna
som har djupast spår, spårdjup ≥18 mm, skiljer sig väsentligt från de med mindre
spårdjup. Vidare ger analysen ytterligare stöd för att högre IRI leder till högre
olycksrisk. Eftersom IRI-värdet är en sammanvägning av ojämnheter inom våg-
längdsområdet 0,5 � 30 m och redovisas som ett medelvärde över 20 m, innebär
detta förenklat uttryckt att ett stort gupp kan ge samma IRI-värde som flera små.
Undersökningen ger alltså inget svar på vilken typ av ojämnheter som är farligast.
Den mycket starka inverkan av IRI som erhålls för de högsta flödesklasserna kan
dock förefalla orimligt stor. En förklaring till detta kan eventuellt ligga i en in-
homogenitet i dessa klasser, eftersom här blandas motortrafikleder med hög
hastighetsgräns och hög standard med smalare vägar, lägre hastighetsgränser och
sämre standard enligt exempel givna av Östen Johansson, Vägverket.

För att undersöka om denna inhomogenitet vad gäller vägtyper kan ha inverkat
på resultatet delades materialet i de högsta flödesklasserna upp ytterligare utifrån
gällande hastighetsbegränsning. Bland annat beräknades medel- och median-
värden för IRI samt olyckskvoter för denna finare klassindelning. Resultaten som
redovisas i tabellerna nedan bekräftar påståendena ovan och skulle därmed kunna
vara en bidragande orsak till den kraftiga inverkan av IRI i de högsta flödes-
klasserna.

Tabell 6.2  Resultat för vägar med ÅDT >12000.

HG
(km/h)

Medel IRI
(mm/m)

Median IRI
(mm/m)

Trafikarbete
(%)

Olyckskvot
(olyckor/100 milj.
axelparkilometer)

50 2,37 2,20 10 64,7
70 1,76 1,65 39 39,3
90 1,33 1,25 46 15,9
110 1,22 1,15 5 21,6

Tabell 6.3  Resultat för vägar med 8000 < ÅDT ≤12000.

HG
(km/h)

Medel IRI
(mm/m)

Median IRI
(mm/m)

Trafikarbete
(%)

Olyckskvot
(olyckor/100 milj.
axelparkilometer)

50 2,23 2,05 7 49,3
70 1,70 1,55 17 31,2
90 1,30 1,25 61 19,0
110 1,25 1,20 15 18,2

Regressionsanalyser har också gjorts för denna finare klassindelning. Resul-
taten redovisas i figurerna nedan. Regressionslinjerna är heldragna fram till det
IRI-värde som utgör 95-percentilvärdet för vägsträckorna i hastighetsklassen.
Exempelvis så har 95% av vägsträckorna, viktat med trafikarbetet, med hastig-
hetsbegränsning 50 km/h i flödesklassen ÅDT >12000 ett IRI-värde på 4,25
mm/m eller lägre. Det starkaste sambandet mellan olyckskvot och IRI-värde er-
hålls i de två lägsta hastighetsklasserna. Det är också bara i dessa klasser samt i
hastighetsklassen 90 km/h då ÅDT >12000 som regressionskoefficienterna är
statistiskt signifikant skilda från 0 (på 0,1% nivån).
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Figur 6.5  Samband mellan IRI-värde och olyckskvot (antal olyckor /100 Maxel-
parkm) i flödesklassen ÅDT >12000 vid indelning i olika hastighetsklasser.
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Figur 6.6  Samband mellan IRI-värde och olyckskvot (antal olyckor /100 Maxel-
parkm) i flödesklassen 8000 < ÅDT < 12000 vid indelning i olika hastighets-
klasser.
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6.2 Transportkostnader
Studier som har gjorts vid VTI visar på en relativt liten inverkan av spår och
ojämnheter på hastigheten (Anund, 1992) och (Ihs och Velin, 2001). Enligt den
senaste studien rör det sig om en sänkning med 1�2 km/h då spårdjupet ökar med
10 mm eller IRI ökar med 1 mm/m.

Ojämnheter i längsled och megatextur ger värmeförluster i dämpare och däck
och därmed ökad bränsleförbrukning. Makrotexturen, och kanske även mikro-
texturen, har betydelse för rullmotståndet; ju grövre textur desto större rull-
motstånd. En grov makrotextur behöver dock inte vara entydigt negativ för rull-
motståndet. 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
bränsleförbrukning (Sandberg, 1997).

Däckslitage: Makro- och mikrotexturen sliter på däcken. Ojämnheter i längsled
samt megatextur ger ökad uppvärmning av däcken och därmed högre däckslitage.
Stora skillnader i resultat har erhållits från olika däckslitagestudier (Sandberg,
1997).

Fordonsslitage: Vibrationer och krängningar till följd av ojämnheter i längs-
och tvärled samt megatextur innebär en ökad påkänning och ett ökat slitage på
olika fordonskomponenter såsom t.ex. fjädrar och stötdämpare. Studier har dock
visat att IRI-värden understigande 3 mm/m har liten inverkan på fordonsslitaget
(Magnusson, 1998).

6.3 Komfort
Med komfort avses här bekvämlighet, välbefinnande, trygghet i vid mening �
både fysiskt och psykiskt. Begreppet komfort är dock inte entydigt definierat utan
istället borde anges vad som avses. I detta fall borde �upplevelse av vägojämnhet�
användas (Alm &Magnusson,1992). Vid en nyligen utförd studie visade sig passa-
gerare i personbil respektive lastbil kunna skilja mellan olika ojämnheter även vid
låga IRI-värden (Magnusson, Dahlstedt, Sjögren 2001). Ytterligare studier kom-
mer att utföras under åren 2001�2002.

Vägverket har i en studie undersökt helkroppsvibrationer i syfte att utröna om
vägojämnheter kan medföra hälsofara och/eller trafikfara genom förarpåverkan.
På vissa sträckor uppmättes så höga vibrationsnivåer att det föreligger en poten-
tiell hälsorisk om man dagligen utsätter sig för detta (Granlund, 2000).

6.4 Miljö
Buller: Megatexturen har en negativ effekt på däckvägbanebullret medan makro-
texturen kan ha såväl positiv som negativ effekt beroende på våglängd (de längre
våglängderna har en positiv effekt). Vägytans porositet (vattengenomsläpplighet)
är också av stor betydelse (Sandberg, 1997). Bullerkorrektionsvärden kommer att
läggas in i PMS (Sandberg, 2000).

Avgaser: Rullmotståndet har betydelse för bränsleförbrukningen och därmed
också för avgasutsläppen.
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6.5 Slutsatser
Mest betydelsefull av vägytemåtten när det gäller inverkan på trafiksäkerheten är
friktionen. Spårdjup som av många förknippas med en hög olycksrisk leder totalt
sett inte till ökad olycksrisk. Vid halka och med vatten i spåren ökar dock olycks-
risken men eftersom den minskar under övriga förhållanden fås totalt ingen
förändring i olycksrisk vid ökat spårdjup. Olycksrisken ökar dock med ökande
IRI-värde. Ökningen är större ju lägre hastighetsgränsen är inom varje trafikklass.

Vid en ökning av spårdjupet med 10 mm eller en ökning av IRI med en enhet
minskas hastigheten med mellan 1 och 2 km/h för personbilar och lastbilar med
och utan släp. Detta gäller vid vanliga nivåer på IRI och spårdjup. Vid sådana för-
hållanden är fordonsslitaget litet och av fordonskostnaderna är det främst bränsle-
förbrukning och i andra hand däckslitage som påverkas. Buller både inne i bilen
och utanför påverkas av vägytan i både positiv och negativ riktning. Då passa-
gerare i fordon bedömt ojämnheter på vägen har man klarat att urskilja även små
skillnader. Detta kan tyda på att komfortupplevelsen kan påverkas även av små
ojämnheter.
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