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Förord 
Denna studie är gjord genom ett samarbete mellan Statens väg- och transport-
forskningsinstitut (VTI) och Vägverket Region Mälardalen (VMN), Region Norr 
(VN) och Vägavdelningen i Borlänge. Arbetet är uppdelat i tre faser. 

Fas 1 Kunskapsinsamling (VTI, VMN, VÄG) 
Fas 2 Konstruktion av ett analysprogram (VTI, VÄG) 
Fas 3 Verifiering av resultat (VN, VTI) 
 
Studien är beställd och finansierad av Vägavdelningen, Vägverket i Borlänge. 

Notatet är sammanställt av Thomas Lundberg, VTI och Peder Henriksson, VN. 
 
Linköping i juni 2002 
 
 
Thomas Lundberg 
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1 Definitioner 
CEN European Committee for Standardization 
IRI International Roughness Index. Internationellt 

jämnhetsmått som beskriver vertikala ojämnheter i 
en profillinje i vägens längdriktning. 

Kantdeformation Deformation av vägens högra del sett i vägens 
längdriktning. 

KDIA Analogt kantdeformationsindex. Ett index som 
beskriver förekomsten av kantdeformationer med 
en skala från noll och uppåt. Ju högre värde desto 
större deformation. 

KDID Digitalt kantdeformationsindex. Ett index som 
beskriver förekomsten av kantdeformationer med 
två värden noll eller ett. Ett innebär att sträckan 
innehåller kraftigare deformationer och noll 
motsatsen. 

KDreg Kantdjup enligt regressionslinjemetoden. En linje 
anpassas på delar av medeltvärprofilen enligt 
minsta kvadratmetoden. Det största vinkelräta 
avståndet från linjen till en mätpunkt i medeltvär-
profilen utgör måttet, se nedan. 

 

KANTDJUP

 
 
KDlinje Kantdjup enligt ytlinjemetoden. En linje anpassas 

till två stödpunkter på medeltvärprofilen. Detta ska 
efterlikna en rätskena. Det största vinkelräta 
avståndet från linjen till en mätpunkt i medeltvär-
profilen utgör måttet, se ovan. 

Korrelationskoefficient Ett normerat mått på den linjära anpassningens 
styrka mellan två datamaterial (mätserier). 

Lutning mellan mätpunkter Ett alternativt mått på vägens lutning i tvärled som 
definieras som summa lutning mellan mätpunkter i 
delar av eller hela tvärprofilen. 

Nollad medeltvärprofil Vägens tvärprofil där de yttre mätpunkterna är 
definierade som noll och övriga relaterade till de 
yttre, se nedan.  

  
 
Positiv area Den del av en nollad profil som överstiger 

nollinjen. Värdet uttrycks som en area. 
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Roterad medeltvärprofil Vägens tvärprofil inklusive tvärfall, se nedan. 

  
 
RMS Root Mean Square. Kvadratroten av medelvärdet 

av kvadrerade mätvärden. Förenklat kan detta 
beskrivas som ett variationsmått som beskriver 
medelavvikelsen från noll. 

STD Standardavvikelse. Ett variationsmått som 
beskriver medelavvikelsen kring ett medelvärde. 

Spårdjup Definieras med trådprincipen vilket innebär att en 
tänkt tråd spänns upp över tvärprofilens höjd-
punkter. Det största vinkelräta avståndet mellan 
tråden och tvärprofilen utgör spårdjup (också kallat 
spårdjup max). 

Tvärfall Vägens lutning i tvärled i förhållande till hori-
sonten. Kan beräknas enligt regressionslinje-
metoden eller ytlinjemetoden. Regressionslinjeme-
toden innebär att en anpassad regressionslinje 
beräknas genom 17 mätpunkter i den roterade 
medeltvärprofilen. Ytlinjemetoden innebär att 
tvärfallet definieras genom två mätpunkter i den 
roterade medeltvärprofilen utanför vägens spår-
bildning, normalt de yttre mätpunkterna. 
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2 Sammanfattning 
Att mäta kantdeformationer har länge varit önskvärt. Då en stor del av det svenska 
statliga belagda vägnätet tillståndsmäts årligen med mätbilar, vore det naturligt att 
samla in information så att deformationerna kan detekteras och lägesplaceras. 

Vägverket föreskriver idag att minst 17 mätgivare ska användas vid mätning av 
medeltvärprofilen. En tätare placering av dessa mätpunkter skulle vara önskvärt 
vid detektering av kantdeformationer. Detta projekt visar hur man med befintlig 
utrustning kan lokalisera vissa av de skadetyper som kan härledas till kanthängs-
problem eller bärighetsproblem med ett relativt gott resultat. Projektet är uppdelat 
i tre faser och en eventuell fjärde fas är nödvändig för att förbättra de i notatet 
beskrivna algoritmerna. 

Fas 1 Kunskapsinsamling 
Fas 2 Konstruktion av ett analysprogram 
Fas 3 Verifiering av resultat 
(Fas 4 Förbättringar) 

 
Fas 1 gav en uppfattning om olika utseenden för en tvärprofiler med kant-
deformationsproblem. Denna del gav också många uppslag om hur ett analys-
program skulle kunna designas. 

Fas 2 gav ett bevis på att det från en ordinarie vägytemätning med 17 lasrar 
finns möjligheter att detektera områden med kantdeformationer. Att utöka mät-
bredden med extra mätpunkter till höger gav ingen särskild förbättring av 
detekteringen. Fyra mått föreslås för detektering av kanthäng, nämligen Analogt 
KantDeformationsIndex (KDIA), Digitalt KantDeformationsIndex (KDID), 
KantDjup enligt ytlinjemetoden (KDlinje) och KantDjup enligt regressions-
linjemetoden (KDreg). 

Fas 3, valideringen i region Norr gav följande slutsatser: 
KDI är för svårt att förstå för gemene man. Måttet är också omöjligt att mäta 

manuellt. Ur denna aspekt är KD-måtten att föredra, främst för att de går att mäta 
manuellt ute på vägen. 

Vilket av KD-måtten som är att föredra är inte helt självklart. Båda måtten är 
något fladdriga och uppvisar tveksamma värden, framför allt i ytterkurvor. 

Om något av måtten skall väljas, ligger ändå KDreg närmast till hands. Det är 
det minst fladdriga värdet. 

Med vissa förändringar av villkoren för beräkningen av KDreg kan måttet 
förbättras ytterligare. 
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3 Bakgrund 
Skador på våra vägar åstadkommer en rad olika effekter på allt från trafiksäkerhet 
till fordonsslitage och transportskador. En stor del av det svenska statliga belagda 
vägnätet tillståndsmäts årligen med mätbilar. Dessa fordon mäter kontaktlöst och i 
normal trafikrytm. Data samlas in i 17 parallella linjer längs vägen. Data från de 
17 linjerna samlas i praktiken in kontinuerligt i längsled. Därefter reduceras data 
av mätbilen så att ett stort antal mätvärden presenteras som ett medelvärde över 
20 m. Upp till flera hundra värden per 20 m kan sparas vid en normal mätning och 
av dessa använder Vägverket i dagsläget endast ett fåtal i sina PM-system 
(Pavement Management System). De värden som framförallt används är IRI 
(International Roughness Index), mätt i höger hjulspår, och spårdjup max. Dessa 
mätstorheter beskriver naturligtvis inte alla önskade egenskaper. 

En stor del av det totala underhållet på det sekundära vägnätet går ut på att 
åtgärda olika typer av deformationer i tvärled, bl.a. kanthäng och deforma-
tionsspår. Beroende på utseende och var på vägytan dessa skador finns fångas 
dessa skadetyper inte av måtten IRI och spårdjup. Det befintliga måttet i PMS för 
att beskriva ojämnheter i tvärled är spårdjup max. Måttet beräknas utifrån den 
uppmätta medeltvärprofilen enligt den så kallade trådprincipen. En tänkt tråd 
spänns mellan tvärprofilens ytterkanter. Tråden ligger på de höga punkterna i 
tvärprofilen och spårdjupet definieras som det största av de rätvinkliga avstånden 
mellan den tänkta tråden och en mätpunkt på vägytan, se Figur 1. 

 

S1
S2 S3 S4 S5 S6

S7
S8 S9 S10 S11 S12

S13

Mätpunkt

 
 

 
Figur 1 Spårdjup beräknat enligt trådprincipen. 
 
Spårdjup fungerar bra för att registrera slitagespår. Om vägen däremot har 
ojämnheter som beror på dålig bärighet, räcker måttet ofta inte till för att till fullo 
beskriva ytans deformationer. Den vanligaste bärighetsskadan på smalare vägar 
(vägbredd <8 m) är längsgående deformationer nära beläggningskanten, ofta 
benämnt kanthäng. De kan se ut på många olika sätt (se kapitel 11.3.1), men 
gemensamt för dessa vägskador är att deformationen sträcker sig ända ut till 
beläggningskanten eller väldigt nära densamma. Figur 2 beskriver två typiska 
utseenden på kanthäng. 
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b 

a 

  

 
Figur 2 Två typer av kantdeformationer (kanthäng). 
 
I alternativ a sträcker sig deformationen ända ut till beläggningskanten. Detta är 
per definition inte ett spår och det traditionella spårmåttet ska inte heller registrera 
något spår. I alternativ b bildas ett bärighetsspår eftersom deformationen inte 
räcker hela vägen ut till beläggningskanten. Det finns därför ett starkt behov av ett 
nytt kompletterande mått som pekar ut dessa skador. 
 
 
4 Initiering av projekt 
Sent under hösten 1998 fördes diskussioner mellan Vägverket Region Mälardalen, 
Vägverkets Vägavdelning i Borlänge och VTI om att initiera ett projekt vars syfte 
hade att: 

• med befintlig utrustning (17 mätpunkter) kunna detektera områden 
med deformationer längs vägkanten 

eller 
• genom modifiering av befintlig utrustning kunna detektera områden 

med deformationer längs vägkanten. 
 
Region Mälardalen valde ut två provvägar, en i Södermanlands län, D-län, (primär 
länsväg) och en i Västmanlands län, U-län, (sekundär länsväg). Vägbredden på 
dessa vägar är i huvudsak mindre än 6,5 m. På dessa provvägar markerades ett 
tiotal objekt. Dessa objekt innehöll allt från bra (oförstörda) till mycket dåliga 
områden (allvarliga kanthäng och deformationer). 
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Figur 3 Provväg 1, D214 mellan Rv56 och Hållsta. 
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Figur 4 Provväg 2, U597 från Rv68 och österut. 
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5 Mätning – fas 1 1998 
Mätningar av de båda provvägarna utfördes under hösten 1998 i samarbete med 
Vägverket. Mätningar gjordes med VTI-RST (Laser RST enligt ordinarie 
vägnätsmätning) och VTI-TVP (statisk tvärprofilmätare). 
 

      
Figur 5 Till vänster VTI-RST och till höger VTI-TVP. 
 
VTI-RST var vid mättillfället utrustad som en ordinarie mätbil men med två extra 
laserkameror till höger, sett från förarens sida. Dessa extra laserkameror var 
ämnade att på ett bättre sätt kunna detektera kanthäng som normalt inte upptäcks 
vid en ordinarie mätning. Metodbeskrivningen för vägnätsmätningar instruerar 
föraren att välja en placering av fordonet där huvuddelen av den normala trafiken 
går, vilket innebär att de yttersta laserkamerorna på en ordinarie mätbil inte alltid 
når ut till kantdeformationen, därav de två extra laserkamerorna. 
 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Xdist (mm)

17 LASRAR (ordinarie) 19 LASRAR (två extra)

två extra lasrar

 
Figur 6 Konfiguration av laserkameror i tvärled för VTI-RST vid försöket. 
 
Alla mätningar utfördes med rapportering av medelvärde var 20:e meter. 
Rådatainsamling utfördes också samtidigt med den ordinarie mätningen då ett 
medelvärde för varje ingående mätgivare sparades för varje dm (denna data har ej 
använts vid utvärderingen). Varje objekt mättes dessutom med mätbilen placerad i 
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olika sidolägen. Fyra mätningar/objekt med normalt sidoläge och fyra 
mätningar/objekt då mätbilen placerades så att höger laserpunkt, med 17 lasers 
konfiguration, följde vägrenen. VTI-TVP mätte en tvärprofil 3,8 m bred varannan 
meter där kantdeformationen var markerad. För att ha kontroll på sidoläget lades 
en balk med måttet 15*15 mm ut på höger kantlinje. Vid utvärderingen filtreras 
denna balk bort. 
 

 
Figur 7 Statisk referensmätning av medeltvärprofil med VTI-TVP på U597. 
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6 Teorier och förutsättningar vid utvärdering – 

fas 1 
Efter att ha genomfört mätningarna enligt kapitel 5 användes de statiskt uppmätta 
tvärprofilerna från VTI-TVP för att studera utseendet på de skadetyper som fanns 
i materialet. Nedan följer ett par exempel från VTI-TVP mätningarna. 
 

0

50

100

150

200

250

300

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

Distans (m)  
0

50

100

150

200

250

300

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Distans (m)  

0

50

100

150

200

250

300

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Distans (m)  
0

50

100

150

200

250

300

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

Distans (m)  
Figur 8 Tvärprofiler mätta med VTI-TVP. 
 
Tvärprofilerna tillsammans med generella teorier om utseendet på ett kanthäng 
eller deformationsspår användes för att skapa detekteringsalgoritmer för ett 
utvärderingsprogram. 

Mätningarna och analysen av kantdeformationerna ger inte ett 100 procentigt 
svar på förekomsten av kantdeformationer utan ska ses som ett statistiskt mått på 
förekomsten av kantdeformationer inom ett område eller väg. Att klara en 
100 procentig detektion av kantdeformationer kräver en entydig definition och en 
kontinuerlig tvärprofil. 
 
Teorier och förutsättningar: 
• Spårdjupet i en kantdeformation underskattas med 17 mätpunkter. 
• Sidoläget har en mycket stor inverkan på resultatet. 
• Formen för en kantdeformation kan visa sig i många olika varianter. 
• Kantdeformationerna är ofta belägna i närheten av vägkanten. 
• Där kantdeformationer finns är det stor skillnader mellan höger och vänster 

sida av tvärprofilen. 
• Där kantdeformationer finns är det stor skillnad hos tvärfall för hela körfältet 

jämfört med den högra delen av körfältet. 
• Utbredningen i vägens längdriktning av kantdeformationen kan vara allt från 

någon meter till hundratals meter. 
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6.1 Olika typer av kantdeformationer 

• Vägens högra kant ”försvinner”.  

• Vägens högra kant består av ett ”gigantiskt” spår.  
• De två tidigare punkterna är ytterligheter och dessvärre finns ett oändligt antal 

varianter däremellan. 
 
 
6.2 Ordinarie mått möjliga att använda vid utvärdering 
De ordinarie måtten som anses vara möjliga att använda vid utvärderingen är: 
• Spårdjup total (17 lasrar). 
• Spårdjup höger (10 lasrar). 
• Spårdjup vänster (10 lasrar). 
• Regressionstvärfall. 
• Regressionstvärfall 60 % höger. 
• Ytlinjetvärfall. 
• Medeltvärprofil 17 lasrar. 
• Standardavvikelse Spårdjup total (17 lasrar). 
• Standardavvikelse Spårdjup höger (10 lasrar). 
• Standardavvikelse Spårdjup vänster (10 lasrar). 
• Jämnhet höger/vänster spår. 
 
 
6.3 Extra mått möjliga att använda vid utvärdering 
De extra mått som är möjliga att använda vid utvärdering är: 
• Spårdjup total (19 lasrar). 
• Spårdjup höger (12 lasrar). 
• Medeltvärprofil 19 lasrar. 
• Standardavvikelse Spårdjup total (19 lasrar). 
• Standardavvikelse Spårdjup höger (12 lasrar). 
• Areaberäkning av medeltvärprofiler, negativ/positiv, höger/vänster/totalt. 
• CrossRMS för medeltvärprofilen, totalt/vänster/höger. 
• Summerad lutning för medeltvärprofilen totalt/vänster/höger. 
• Tvärfallsanalys, tvärfall på rätt körfält, vänster/höger/totalt. 
• Korrelationsanalys, jämförelse med verkliga profiler mätta med VTI-TVP. 
 
 
6.4 Konstruktion av ett analysprogram – fas 1 
I detta skede av projektet har endast mätningarna 1998 utförts. Arbetet med 
utformningen av analysprogrammet utfördes genom att matcha de mätstorheter 
som fanns att tillgå med de utpekade kantdeformationerna. Målet med 
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analysprogrammet var att från en normal produktionsmätning kunna detektera och 
beräkna kantdeformationsindex (KDI). 

Ganska snart framkom att det arbetsmaterial som fanns att tillgå var för litet. 
De mätningar som gjordes 1998 gav ändå betydelsefull information om 
kantdeformationernas utseende. 

 
6.4.1 Ordinarie uppsättning av mätbil (17 laserkameror) 
Detta kapitel beskriver vilken indata som krävs från en normal produktions-
mätning med mätbil som användes vid analysen. 
 
Indata från VTI-RST: 
• spårdjup totalt / vänster / höger 17 lasrar 
• spårdjup standardavvikelse totalt / vänster / höger 17 lasrar 
• tvärfall regression hela / regression höger / ytlinje 
• medeltvärprofil 

 
Dessutom ingår länknummer och distans för identifiering av objektet. 
 
Indata från VTI-TVP 
Upp till 10 referensprofiler för identifikation av profiltyp. 
 
6.4.2 Utökad mätkonfiguration (19 laserkameror) 
Detta kapitel beskriver vad som skulle kunna göras av den data som sparas vid en 
produktionsmätning med mätbil då mätbredd är utökad på högra delen av 
medeltvärprofilen. 
 
Indata från VTI-RST: 
• spårdjup totalt / vänster / höger 17/19 lasrar 
• spårdjup standardavvikelse totalt / vänster / höger 17/19 lasrar 
• tvärfall regression hela / regression höger / ytlinje 
• medeltvärprofil 17/19 lasrar 

 
Dessutom ska länknummer och distans ingå för identifiering av objektet. 
 
Indata från VTI-TVP 
Upp till 10 referensprofiler för identifikation av profiltyp. 
 
6.5 Analysprogram slutsatser, fas 1 1998 
De slutsatser som kan dras från de inledande mätningarna 1998 kan sammanfattas 
i nedanstående punkter: 
• Mätningarna 1998 gav information om olika typer av utseende hos en 

kantdeformation. 
• Det underlag som fanns att tillgå 1998 var för litet för att dra några säkra 

slutsatser. 
• Mätningarna bör upprepas 1999 med ett annat upplägg. Detta upplägg går ut på 

att utföra heltäckande mätningar av de båda provvägarna och sedan utföra en 
manuell inventering av deformationerna som jämförelsegrund. Upplägget med 
två extra laserkameror till höger på VTI-RST ska upprepas. 



 

16 VTI notat 22-2002 

7 Mätning – fas 2 1999 
En av slutsatserna av fas 1 var att upprepa mätningarna som gjordes 1998 på ett 
större material. Därför utfördes en heltäckande mätning av de båda provvägarna. 
Konfigurationen av mätbilen var identisk som 1998. Vägarna mättes fyra gånger, 
varav två gånger enligt en normal vägnätsmätning och två gånger då fordonet 
medvetet placerades en eller ett par decimeter till höger i sidled. Tanken med de 
två sistnämnda körningarna var att på ett bättre sätt kunna fånga upp 
bärighetsbetingade spår som ofta uppträder ute vid vägrenen. Mätningarna med 
mätbil utfördes i maj 1999. Som jämförelse eller referens för dessa mätningar 
skulle en manuell inventering göras av kantdeformationer enligt ”Bära och 
brista”. Då inventeringen utfördes efter semesterperioden åtgärdades provvägen i 
U-län så pass mycket att den fick strykas som provväg. Provvägen D214 
åtgärdades tyvärr också, men det var endast partiellt på de absolut mest 
nödvändiga delarna. D214 mellan Hållsta och korsningen med Rv56 inventerades 
i båda riktningarna under september/oktober 1999. Vid inventeringen, som 
utfördes av Vägverket Konsult, klassades graden av kanthäng i tre klasser enligt 
nedan. 
Klass 1 0–5 cm 
Klass 2 5–10 cm 
Klass 3 10–15 cm 
 
Endast områden där vägen ”faller” inventerades dvs. inte s.k. bärighetsspår eller 
deformationsspår. 
 

 
Figur 9 Inventering av kanthäng på D214. 
 
Detta var ett missförstånd av instruktionen då deformationsspår (eller bärighets-
spår) är minst lika intressanta ur väghållarens perspektiv som kanthäng. 
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8 Konstruktion av analysprogram – fas 2 
8.1 Ordinarie mätstorheter 
I detta skede fanns följande data att tillgå. Vägytedata från ordinarie mätning 
(normalt läge) och extramätning (högerläge). 
 
8.1.1 Jämnhetsmått i normalt läge och i högerläge 
Tanken med att undersöka jämnhetsmåtten var att det borde vara mer ojämnt i 
höger spår där deformationerna finns än i det vänstra spåret. 

De mått som undersöktes var: 
• IRI i höger och vänster hjulspår 
• RMS 0,5 – 1 m i höger och vänster hjulspår 
• RMS 1 – 3 m i höger och vänster hjulspår 
• RMS 3 – 10 m i höger och vänster hjulspår 
• RMS 10 – 30 m i höger och vänster hjulspår 
• RMS 0,5 – 30 m i höger och vänster hjulspår 
• RMS 0,5 – 100 m i höger och vänster hjulspår 
• Differenser av ovanstående mått, höger – vänster 

 
Detta ger totalt 42 parametrar vid alla kombinationer och körningar. 
 
 
8.1.2 Spårdjup för 17 respektive 19 lasrar i normalt läge och höger-

läge 
Tanken med att undersöka spårdjupsmåtten var att det borde vara större spårdjup i 
höger spår än i det vänstra. Detta gäller dock endast deformationsspåren. 

De mått som undersöktes var: 
• Spårdjup max 
• Spårdjup vänster 
• Spårdjup höger 
• Differenser av spårdjup höger – vänster 

 
Detta ger totalt 16 parametrar vid alla kombinationer och körningar. 
 
8.1.3 Tvärfall i normalt läge och högerläge 
Tanken med att undersöka tvärfallsmåtten var att det borde vara större tvärfall i 
den högra delen av profilen än för hela profilen. Detta gäller framförallt 
kanthängen. Ett problem med tvärfallsmätningen på smala vägar är att de vänstra 
lasrarna ofta mäter in på det motsatta körfältet då mätbredden är större än 
körfältsbredden. Detta problem går att komma förbi genom att använda en ny 
algoritm för både ytlinje- och regressionslinjetvärfall. Denna algoritm går 
förenklat ut på att leta upp en höjdpunkt på medeltvärprofilen (roterad med 
ytlinjetvärfallet) och använda den som vänstra mätpunkten. 

De mått som undersöktes var: 
• Regressionstvärfall 
• Ytlinjetvärfall 
• Regressionstvärfall höger 
• Regressionstvärfall hela – höger 
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• Tvärfallsförändring längs färdriktningen för regressionstvärfall 
• (absolutbelopp (tvärfall40-tvärfall20), o.s.v.) 
• Tvärfallsförändring längs färdriktningen för ytlinjetvärfall 
• Tvärfallsförändring längs färdriktningen för regressionstvärfall höger 

 
Detta ger totalt 14 parametrar vid alla kombinationer och körningar. 
 
 
8.2 Beräknade mätstorheter 
Kapitel 8.2.1 t.o.m. 8.2.4 beskriver de parametrar som är beräknade ur medel-
tvärprofilen samt tvärfallsdata som också sparas vid en normal vägytemätning. 
 
8.2.1 Lutning mellan mätvärden i medeltvärprofilen för 17 resp. 19 

lasrar i normalt läge och högerläge 
Genom att summera lutningar mellan intilliggande punkter i en medeltvärprofil 
borde olikheter kunna detekteras mellan de summerade lutningarna på höger 
respektive vänster profilhalva. Lutningarna beräknas dels utan hänsyn taget till 
tecken dels med hänsyn till tecken. Lutningarna beräknas också för både den 
nollade och den roterade tvärprofilen. 

De mått som undersöktes var: 
• Absolutbelopp av lutningar för en nollad medeltvärprofil, vänster 
• Absolutbelopp av lutningar för en nollad medeltvärprofil, höger 
• Absolutbelopp av lutningar för en nollad medeltvärprofil, hela 
• Absolutbelopp av lutningar för en medeltvärprofil med sitt verkliga geomet-

riska tvärfall, vänster 
• Absolutbelopp av lutningar för en medeltvärprofil med sitt verkliga geomet-

riska tvärfall, höger 
• Absolutbelopp av lutningar för en medeltvärprofil med sitt verkliga geomet-

riska tvärfall, hela 
• Lutningar med hänsyn till tecken för en nollad medeltvärprofil, vänster 
• Lutningar med hänsyn till tecken för en nollad medeltvärprofil, höger 
• Lutningar med hänsyn till tecken för en nollad medeltvärprofil, hela 
• Lutningar med hänsyn till tecken för en medeltvärprofil med sitt verkliga 

geometriska tvärfall, vänster 
• Lutningar med hänsyn till tecken för en medeltvärprofil med sitt verkliga 

geometriska tvärfall, höger 
• Lutningar med hänsyn till tecken för en medeltvärprofil med sitt verkliga 

geometriska tvärfall, hela 
• Differenser mellan höger och vänster lutning för alla ovanstående 

 
Detta ger totalt 64 parametrar vid alla kombinationer och körningar. 
 
 
8.2.2 Areor för den nollade medeltvärprofilen för 17 resp. 19 lasrar i 

normalt läge och högerläge 
Genom att studera areor under den nollade medeltvärprofilen, för hela respektive 
vänster och höger halva borde kantdeformationer av typen kanthäng kunna 
detekteras. 
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De mått som undersöktes var: 
• Total area (utan tecken, negativ och positiv), för hela profilen 
• Total positiv area, för hela profilen 
• Total negativ area, för hela profilen 
• Total area, vänster 
• Total positiv area, vänster 
• Total negativ area, vänster 
• Total, area höger 
• Total positiv area, höger 
• Total negativ area, höger 
• Differenser mellan höger och vänster area för alla ovanstående 

 
Detta ger totalt 48 parametrar vid alla kombinationer och körningar. 
 
 
8.2.3 RMS och standardavvikelse i tvärled för 17 resp. 19 lasrar i 

normalt läge och högerläge 
Att beräkna RMS (Root Mean Square) eller standardavvikelser för hela eller delar 
av den nollade respektive roterade medeltvärprofilen kan också vara en indikator 
på kanthäng då man studerar skillnader mellan vänster och höger profilhalva. 

De mått som undersöktes var: 
• RMS värde för en nollad medeltvärprofil, vänster 
• RMS värde för en nollad medeltvärprofil, höger 
• RMS värde för en nollad medeltvärprofil, hela 
• RMS värde för en medeltvärprofil med sitt verkliga geometriska tvärfall, 

vänster 
• RMS värde för en medeltvärprofil med sitt verkliga geometriska tvärfall, 

höger 
• RMS värde för en medeltvärprofil med sitt verkliga geometriska tvärfall, 

hela 
• STD (standardavvikelse) för en nollad medeltvärprofil, vänster 
• STD för en nollad medeltvärprofil, höger 
• STD för en nollad medeltvärprofil, hela 
• STD för en medeltvärprofil med sitt verkliga geometriska tvärfall, vänster 
• STD för en medeltvärprofil med sitt verkliga geometriska tvärfall, höger 
• STD för en medeltvärprofil med sitt verkliga geometriska tvärfall, hela 
• Differenser mellan höger och vänster för alla ovanstående 

 
Detta ger totalt 64 parametrar vid alla kombinationer och körningar. 
 
8.2.4 Korrelation mellan 10 typprofiler mätta med VTI-TVP och väg-

ytemätningen för 17 resp. 19 lasrar i normalt läge och höger-
läge 

En jämförelse mellan en referensprofil, mätt med VTI-TVP, och medel-
tvärprofilen från mätbilen skulle kunna klassa eller ge en indikation på vilken typ 
av medeltvärprofil som mätts. Denna utvärdering är naturligtvis starkt beroende 
på vilka referensprofiler som väljs. Nedanstående figurer visar utseendet på valda 
typprofiler. 
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Figur 10 Typprofil 1 t.o.m. 4. 
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Figur 11 Typprofil 5 t.o.m. 10. 
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De mått som undersöktes var: 
• Korrelation mellan typprofil 1 (referensprofil) och medeltvärprofil från mätbil  
• Korrelation mellan typprofil 2 (referensprofil) och medeltvärprofil från mätbil 
• Korrelation mellan typprofil 3 (referensprofil) och medeltvärprofil från mätbil 
• Korrelation mellan typprofil 4 (referensprofil) och medeltvärprofil från mätbil 
• Korrelation mellan typprofil 5 (referensprofil) och medeltvärprofil från mätbil 
• Korrelation mellan typprofil 6 (referensprofil) och medeltvärprofil från mätbil 
• Korrelation mellan typprofil 7 (referensprofil) och medeltvärprofil från mätbil 
• Korrelation mellan typprofil 8 (referensprofil) och medeltvärprofil från mätbil 
• Korrelation mellan typprofil 9 (referensprofil) och medeltvärprofil från mätbil 
• Korrelation mellan typprofil 10 (referensprofil) och medeltvärprofil från mätbil 
 
Detta ger totalt 40 parametrar vid alla kombinationer och körningar. 
 
 
8.3 Arbetsgång 
De två tidigare kapitlen 8.1 och 8.2 beskriver totalt 288 mätta eller beräknade 
parametrar som användes på 20 m nivå för att jämföras med det subjektivt 
inventerade kanthänget. Analysen har gått till enligt följande: Då de inventerade 
kanthängen utgjorde ca 5 % av den totala vägsträckan (provväg 1) beräknades den 
95:e percentilen av de 288 parametrarna. Därefter räknades hur stor andelen som 
stämde överens av de inventerade kanthängen och värden större än de 95:e 
percentilerna för var och en av de 288 parametrarna. Detta gjordes för såväl den 
ordinarie mätningen med 17 och 19 lasrar som extramätningen då fordonets 
sidoläge flyttades 1–2 decimeter till höger. 
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9 Resultat – fas 2 
9.1 Beskrivning av algoritmer 
Av de 288 parametrarna finns det ett antal som ger bra överrensstämmelse med 
det inventerade kanthänget. Det är framför allt fyra parametrar som ger ett gott 
resultat. 
• Den positiva arean för en ”nollad” tvärprofil, se Figur 12. 
• Standardavvikelsen för en tvärprofil med sitt uppmätta geometriska tvärfall för 

höger del av medeltvärprofilen minus respektive värde för vänster sida. 
• Regressionstvärfall för hela profilen minus regressionstvärfall för högra delen. 
• Lutning för linjer som förbinder laserpunkter i en tvärprofil med sitt uppmätta 

geometriska tvärfall för höger minus respektive värde för vänster sida. 
 
Med hjälp av en sammanläggning av dessa parametrar bildas ett index kallat 
kantdeformationsindex (KDI). Detta index kan antingen vara digitalt eller analogt. 
Indexet är uppbyggt enligt följande: För att de fyra parametrarna som ingår i 
indexet ska vara lika värda normeras de med sitt eget värde för den 95:e 
percentilen (från materialet på väg D214). Indexeringen innebär att när 
parametern uppgår till den 95:e percentilen blir värdet 1. Det analoga KDI är lika 
med summan av de 4 normerade parametrarna. Det digitala KDI anger att 
antingen är det problem för 20 m sektionen eller annars är sektionen problemfri. 
För att det digitala KDI ska ge utslag räcker det att någon av de fyra ingående 
parametrarna överstiger den 95:e percentilen (som bestämts från väg D214). 

Följande kapitel beskriver de 4 utvalda parametrarna. 
 

9.1.1 Positiva arean under ”nollad” profil 
Den positiva arean under en ”nollad” medeltvärprofil innebär för det första att 
medeltvärprofilens yttre punkter har satts till 0, se figuren nedan. 
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Figur 12 Princip för positiv area. 
 
Den streckade delen i figuren bildar den positiva arean. Gränsvärdet, då profilen 
anses innehålla kanthäng, är 9,35 dm2 (experimentellt bestämt i denna studie). 
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Denna parameter i indexet ger utslag för kanthäng, d.v.s. då vägens kant hänger 
och den nollade profilen får ett utseende enligt nedan. 
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Figur 13 Princip för beräkning av positiv area. 
 
Vid beräkningen av arean delas profilen upp i delar vars areor summeras. Arean 
för en del beräknas enligt formeln nedan. 

2
)21( hbbPArea ×+=  Formel 1. Princip för beräkning av positiv area. 

Parea = positiv area (för en del av profilen) 
B1, b2 och h förklaras i Figur 13. 
 
9.1.2 Standardavvikelse för medeltvärprofil 
Parametern standardavvikelse beräknas till skillnad från arean på en tvärprofil 
som är roterad med tvärfallet enligt ytlinjemetoden. 
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Figur 14 Samma profil ”nollad” och ”roterad”. 
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Standardavvikelsen beräknas från den vänstra lasern t.o.m. den mittersta lasern 
och detta värde symboliserar standardavvikelsen för vänster profilhalva. 
Motsvarande standardavvikelse beräknas för den högra profilhalvan. Standard-
avvikelsen beräknas enligt formel 2 nedan. 
 

( )
( )1

22

−
−

= ∑ ∑
nn

PPn
STD  

Formel 2. Algoritm för beräkning av 
standardavvikelse. 
 

 
STD = standardavvikelse 
n = antal mätpunkter 
P = profilhöjd 
 
Det mått som sedan används för KDI är differensen av standardavvikelsen för 
höger sida och vänster sida. Gränsvärdet, då profilen anses innehålla kanthäng, är 
bestämt till 23,9 mm (experimentellt bestämt i denna studie). Denna parameter 
indikerar framförallt tvärsektioner där stora olikheter finns på höger och vänster 
sida, såsom deformationsspår (för högra delen av vägen) men också kanthäng. 
 
9.1.3 Regressionstvärfall 
Den tredje indikatorn på KDI är till skillnad från de övriga tre en parameter som 
erhålls direkt vid mätning. Den består av differensen av regressionstvärfallet för 
hela profilen minus respektive för regressionstvärfallet för höger sida. 
Regressionstvärfallet för höger sida beräknas med hjälp av de 10 högra lasrarna 
med regressionstvärfallet för hela profilen beräknas från alla 17 lasrar. 
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Figur 15 Princip för regressionstvärfall för hela respektive höger del av profilen. 
Regressionstvärfallet beräknas som lutningen hos den linje som anpassas till 
tvärprofilen enligt minsta kvadratmetoden. 
 
Denna parameter ger indikation på kanthäng då en stor skillnad av lutningar 
uppstår mellan hela och höger del av profilen. Gränsvärdet för differensen, då 
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profilen anses innehålla kanthäng, är 2,17 % (experimentellt bestämt i denna 
studie). 
 
9.1.4 Lutning mellan laserpunkter 
Den fjärde och sista parametern för KDI beräknas från den roterade medel-
tvärprofilen. Lutningar i enheten mm/m beräknas mellan varje laserpunktspar 
längs den roterade medeltvärprofilen. Dessa lutningar summeras för vänster 
respektive höger del av profilen enligt formel 3 nedan: 
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 Formel 3. Princip för beräkning av lutningar. 

P= profilhöjd 
n= antal mätpunkter 
X=distans i tvärled 
0 är numret för vänstra lasern och 16 är den högra. 
 
Parametern för KDI beräknas slutligen som differensen mellan lutningarna för 
höger och vänster sida. Gränsvärdet, då profilen anses innehålla kanthäng, är 
35,2 mm/m (experimentellt bestämt i denna studie). 

Denna parameter ger liksom standardavvikelsen framförallt en indikation på 
profiler där stora olikheter finns på höger och vänster sida, såsom deforma-
tionsspår (för högra delen av profilen) men också kanthäng. 

 
9.1.5 Analogt KDI 
Principen för att beräkna den analoga versionen av KDI blir enligt formel 4 nedan. 
 

2,3517,29,2335,9
DiffDiffDiffpos

A
LutTvfSTDArea

KDI +++=  Formel 4. Princip för beräkning 
av analogt KDI. 

KDIA = Analogt kantdeformationsindex 
Areapos = Positiv area, enligt kapitel 1 
STDDiff = Differens av standardavvikelse, enligt kapitel 1 
TvfDiff = Differens av tvärfall, enligt kapitel 1 
LutDiff = Lutning mellan laserpunkter, enligt kapitel 1 
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9.1.6 Digitalt KDI 
Principen för att beräkna den digitala versionen av KDI blir enligt formeln nedan: 
 

1=DKDI  
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0=DKDIärannars  Formel 5. Princip för beräkning av digitalt KDI. 
KDID = Digitalt kantdeformationsindex 
Areapos = Positiv area, enligt kapitel 1 
STDDiff = Differens av standardavvikelse, enligt kapitel 1 
TvfDiff = Differens av tvärfall, enligt kapitel 1 
LutDiff = Lutning mellan laserpunkter, enligt kapitel 1 
 
 
9.2 Slutsats – fas 2 
Resultatet av jämförelsen mellan KDI och det inventerade kanthänget kan 
sammanfattas i nedanstående punkter. 
• KDI ger en bra indikation på förekomsten av kantdeformationer, men ger inget 

100 procentigt svar utan bör användas som en indikator på att en väg bör 
studeras noggrannare. 

• Huvuddelen av de inventerade kanthängen går att detektera. 
• Att utöka mätbredden med två extra lasrar till höger förbättrar endast resultatet 

marginellt för vissa typer av skador. 
• Att placera fordonet till höger om det ”vanliga” sidoläget förbättrar endast 

resultatet marginellt för vissa typer av skador. 
• De ovan nämnda punkterna innebär att det från en vanlig mätning med 17 

lasrar går att peka ut områden där problem finns. 
• Då all beräkning går att göra genom efterbearbetning går det även att beräkna 

KDI för historiska mätningar. Det som krävs är ytlinjetvärfall och medel-
tvärprofil. 

• Indexet är i huvudsak testat på vägar med bredden 6 m. 
• KDI pekar ut flera områden där den manuella inventeringen inte markerat 

problemområde. Detta beror troligtvis på att inventeringen skedde endast av 
kanthäng och inte deformationsspår, dvs. inventeringen pekar endast ut 
områden med kanthäng och KDI pekar ut båda skadetyperna. 

• Sidoläget för mätbilen spelar in på resultatet. Om föraren placerar fordonet så 
att den högra mätpunkten kommer utanför beläggningskanten kan detta ge 
felaktig indikation på kantdeformation. 

 
Nedan följer ett par exempel på jämförelsen mellan KDI och inventeringen av 
kanthäng. Figur 16 visar det digitala KDI jämfört med inventering. Vid förekomst 
av kanthäng sätts KDI till 1 och inventeringen är skalad mellan ett och tre enligt 
graden av skada, där tre är den allvarligaste. 



 

VTI notat 22-2002 27 

D214, Detektering av kanthäng
Laser RST (KDI) mot subjektiv bedömning

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

32000 32500 33000 33500 34000 34500 35000
Distans (m)

Fö
re

ko
m

st
 K

an
th

än
g

Referens Typ KDI  
Figur 16 Jämförelse mellan digitalt KDI och manuell inventering av kanthäng. 
 
Figur 17 visar jämförelsen mellan det analoga KDI och inventeringen av 
kanthäng. Inventeringen visas på den vänstra axeln och skalan är som i figuren 
ovan från 1 till 3. Skalan för det analoga KDI är till höger och går från 0 och 
uppåt. 

D214, Detektering av kanthäng
Laser RST (KDI) mot subjektiv bedömning
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Figur 17 Jämförelse mellan analogt KDI och manuell inventering av kanthäng. 
 
En viktig egenskap för ett mått är naturligtvis att upprepbarheten är god. Figuren 
nedan visar på en mycket god överrensstämmelse. 
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D214, Detektering av kanthäng
Laser RST (KDI) upprepad mätning
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Figur 18 Upprepad mätning med mätbilen för analogt KDI. 
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10 Kantdjup 
Innan fas 3 (verifieringen av måtten) började utfördes en genomgång av det 
material som hittills hade framkommit och dessutom genomfördes flera 
presentationer av materialet. Vid dessa presentationer framkom att ett 
standardiseringsförslag för medeltvärprofiler pågick. 

 
Figur 19 Pågående CEN standard i TC 227 WG5. 
 
Den nedre av de tre diagrammen i Figur 19 (edge slump) passar mycket väl in på 
kantdeformationsmätning. VTI har valt att kalla detta nya mått för kantdjup. Två 
varianter av kantdjupsmåttet arbetades fram, dels kantdjup enligt regressionslinje-
metoden (KDreg) och kantdjup enligt ytlinjemetoden (KDlinje). Indata för att kunna 
beräkna kantdjupet är, medeltvärprofil (”nollad”) och ytlinjetvärfallet. Principen 
för att beräkna kantdjupet enligt ytlinjemetoden är enligt nedan: 
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Figur 20 Princip för beräkning av kantdjup enligt ytlinjemetoden. 
 
1. Rotera den nollade medeltvärprofilen med ytlinjetvärfallet. 
2. Leta upp den högsta punkten i profilens vänstra hälft. 
3. Den högra stödpunkten för ytlinjemetoden får ej vara bland de 5 vänstra 

punkterna i profilen. 
4. Leta efter och beräkna maximal lutning mellan den högsta punkten i profilens 

vänstra sida och en mätpunkt till höger. Skulle den högra stödpunkten vara 
bland de 5 vänstra flyttas den vänstra (den före detta högsta) stödpunkten ett 
steg åt höger och ny sökning och beräkning efter den maximala lutningen 
utförs. 

5. Då lutningen på den linje som anpassats till tvärprofilen är beräknad tas 
ekvationen för linjen fram. 

6. Det största negativa och vinkelräta avståndet mellan den i punkten ovan 
framtagna ekvationen och en av mätpunkterna i tvärprofilen beräknas. 
Sökningen efter största avståndet sker endast på den högra delen av 
tvärprofilen. Detta mått kallas kantdjup enligt ytlinjemetoden och enheten är 
mm. Värdet kan endast anta positiva värden. 

 
Principen för att beräkna kantdjupet enligt regressionslinjemetoden är enligt 
nedan. 
 
1. Rotera den nollade medeltvärprofilen med ytlinjetvärfallet. 
2. Leta upp den högsta punkten i profilens vänstra hälft. 
3. Om den mittersta lasern är högsta punkt beräknas regression för hela den 

vänstra delen. 
4. Den högra stödpunkten för regressionslinjemetoden väljs alltid till den 

mittersta lasern. 
5. Regressionsekvationen beräknas med minsta kvadratmetoden mellan den i 

punkt 2 sökta mätpunkten (högsta punkten i tvärprofilen) och den mittersta 
mätpunkten. 
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6. Det största negativa och vinkelräta avståndet mellan den i punkten ovan 
framtagna ekvationen och en av mätpunkterna i tvärprofilen beräknas. 
Sökningen efter största avståndet sker endast på den högra delen av 
tvärprofilen. Detta mått kallas kantdjup enligt regressionslinjemetoden och 
enheten är mm. Värdet kan anta såväl positiva som negativa värden. 

 
Skillnaden mellan kantdjupsmåttet och det traditionella spårdjupsmåttet ses i 
figuren nedan. 
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Figur 21 Jämförelse mellan kantdjup och spårdjup. 
 
Vad det innebär på en verklig väg kan ses i Figur 22. Figuren visar spårdjupet och 
de två olika kantdjupsmåtten för samma sträcka på väg D214. Kantdjupet 
överstiger på flera ställen 60 mm medan spårdjupet ligger runt 15 mm. Vid en 
normal mätning, då endast spårdjup mäts, skulle kanske inte 15 mm vara någon 
alarmerande siffra men ändå har vägen stora kantdeformationer. 
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Figur 22 Jämförelse av kantdjup och spårdjup på väg D214. 
 
Upprepbarheten för kantdjupsmåtten visas i figurerna nedan. 
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Kantdjup ytlinje upprepad mätning
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Figur 23 Upprepad mätning för kantdjup enligt ytlinjemetoden. 
 

Kantdjup regression upprepad mätning
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Figur 24 Upprepad mätning för kantdjup enligt regressionslinjemetoden. 
 
Figur 23 och Figur 24 visar att upprepbarheten för kantdjupsmåtten är relativt 
känslig. Om föraren av mätbilen placerar fordonet i sidled så att den högra lasern 
går utanför beläggningskanten och vägrenen ligger lägre än beläggningen kan ett 
mycket stort kantdjupsmått erhållas. Det är det troliga som hänt i figurerna ovan 
vid distansen 21 140 m. Kantdjupet enligt regressionsmetoden verkar också vara 
stabilare vilket är naturligt då dess algoritm för placering av linjalen oftast är 
baserad på flera mätpunkter jämfört med kantdjupet enligt ytlinjemetoden som 
endast har två stödpunkter. Dessa två stödpunkter kan beroende på tvärprofilens 
utseende också ligga intill varandra, vilket kan leda till att den tänkta linjalen kan 
peka i ”fel” riktning. 
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11 Validering i region Norr – fas 3 
11.1 Syfte 
Syftet med undersökningen är att få ett mer omfattande underlag för att avgöra 
vilket av de tre måtten KDIA, KDlinje och KDreg, som passar bäst till att beskriva 
kanthäng. Det digitala kantdeformationsindexet är inte testat. 
 
11.2 Metod 
För 57 vägsträckor, vardera 50–100 meter långa, jämfördes resultaten från 
mätning med mätbil med resultat från manuella mätningar och okulära 
bedömningar av sträckornas ytdeformationer. De mått som användes från 
bilmätningarna var KDI, KDreg, KDlinje och spårdjup. Vid de manuella 
mätningarna mättes ett tänkt kanthäng, genom att hålla en rätskiva med den 
lutning som körbanan haft om inga deformationer förekommit. Det största 
avståndet mellan rätskivan och vägytan mättes sedan med tumstock (se Figur 25). 
 

 
Figur 25 Manuell mätning av kanthäng. 
 
De okulära bedömningarna bestod av att klassa vägarna i fyra klasser efter hur 
allvarliga skador vägytan hade, avseende ojämnheter i tvärled. 

Sträckorna grupperades efter utseendet på tvärprofilen. Resultatet blev nio 
grupper, som representerar typiska utseenden på tvärprofilen. För varje grupp 
bedömdes sedan kanthängsmåttens förmåga att beskriva förekomsten av 
kanthäng. 
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11.3 Resultat 
11.3.1 Tvärprofilsgrupper 
 
1. Brett kanthäng 
Detta är vad många skulle kalla ett traditionellt kanthäng. Den högra delen av 
körbanan har satt sig på grund av bärighet. 

       Vägmitt       Vägkant 

  
Figur 26 Principutseende för ”brett kanthäng”. 
 
Inget bärighetsspår har bildats, eftersom vägbanan deformerats ända ut till 
beläggningskanten. 

 
Figur 27 Exempel på brett kanthäng på väg 582 i Norrbotten. 
 
KDI speglar i hög grad deformationen vid denna typ av kanthäng. 

KDlinje och KDreg registrerar också kanthänget på ett bra sätt. KDlinje visar ofta 
ett mycket stort värde även om det handlar om en mycket bred deformation (den 
streckade linjen i Figur 26). I de fallen minskar KDreg, eftersom regressionslinjen 
beräknas från den högsta punkten till tvärprofilens mittpunkt. Vid dessa typer av 
deformationer har kanthänget övergått till att vara en sättning av hela körbanan, 
vilket gör att kanthängsmåttet gärna får minska i storlek. 

Samma resonemang gäller även om körbanan inte deformerats ända ut till 
beläggningskanten och att ett bärighetsspår istället bildats nära kanten. Det 
traditionella spårmåttet registrerar oftast inte det riktiga spårdjupet, på grund av 
orsaker som beskrivits ovan. Även på dessa typer av vägar kommer det nya 
kanthängsmåttet att spela en viktig roll. 
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2. Stort kanthäng och mittspår 
Vägar med mycket dålig bärighet uppvisar ofta bärighetsspår även i vänstra 
hjulspåret. 
 

       Vägmitt       Vägkant 

  
Figur 28 Principutseende för ”stort kanthäng och mittspår”. 
 
Denna typ av tvärprofil ger ofta stora spårdjupsvärden, eftersom mätbilen för det 
mesta klarar av att registrera mittspåret. 

KDI varierar ofta kraftigt, beroende på hur vägen lutar. Generellt blir KDI 
lägre då det finns ett mittspår, jämfört med om det endast finns ett bärighetsspår 
vid vägkanten. 

KDreg kan få ett relativt lågt värde för denna typ av tvärprofil. Det beror på att 
högpunktens placering ofta hamnar nära mitten av profilen. Lutningen på 
regressionslinjen blir då ofta ganska stor, vilket gör att avståndet till vägbanan blir 
litet (den streckade linjen i Figur 28). Ibland ligger högpunkten till höger om 
mitten på tvärprofilen. KDreg blir då istället relativt stort, vilket beror på att 
regressionslinjen vid de tillfällena beräknas för hela den vänstra sidan av 
tvärprofilen och då ofta får en negativ lutning (den heldragna linjen i Figur 28). 

KDlinje varierar en hel del vid denna typ av tvärprofil, men är oftast större än 
KDreg. 

Generellt fångas denna typ av skada in med befintligt spårmått. Det gör att det 
är av mindre vikt att kanthängsmåttet får stora värden. Det är ju egentligen en väg 
med stora spår i höger och vänster hjulspår mer än en väg med stort kanthäng. 

 

 
Figur 29 Exempel på en väg med stort kanthäng och mittspår (väg 569 i 
Norrbotten). 
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3. Kanthäng i innerkurva 
På grund av vägens lutning i innerkurvor blir KDI ofta relativt stort. Måttet 
speglar i de flesta fall kanthänget på ett bra sätt. 

       Vägmitt       Vägkant 

  
Figur 30 Principutseende för ”kanthäng i innerkurva”. 
 
KD-måtten fångar normalt in kanthänget på ett bra sätt. Dock kan KDreg ibland få 
relativt låga värden för dessa tvärprofiler. Det beror på att trafiken ofta går nära 
beläggningskanten och att ”ryggen” i tvärprofilen därför hamnar till höger om 
profilens mitt. Eftersom regressionslinjen beräknas fram till tvärprofilens mitt, får 
linjen ofta en kraftig lutning. Det leder ibland till låga värde på KDreg. 

Även KDlinje kan ibland få låga värden för dessa tvärprofiler. Måttet har dock 
en större variation än KDreg och kan ibland få värden som är mycket större än 
manuellt uppmätt kanthäng. 
 

 
Figur 31 Exempel på en väg med kanthäng i innerkurva (väg 583 i Norrbotten). 
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4. Stora bärighetsspår 
Karakteristiskt för denna typ av profil är att deformationerna utgörs av relativt 
smala bärighetsspår. Dock har inte en sättning av hela vägkanten ägt rum. 
 

       Vägmitt       Vägkant 

  
Figur 32 Principutseende för ”stora bärighetsspår”. 
 
Om det finns ett mittspår registreras oftast ett stort spårdjup. Om det endast finns 
ett spår vid vägkanten, kan dock spårdjupsvärdet bli för litet då den yttersta 
laserstrålen ofta träffar nere i spåret. 

KDI blir ofta lågt för dessa tvärprofiler. 
KDreg och KDlinje speglar den manuellt uppmätta deformationen på ett bra sätt. 

Deformationen motsvarar egentligen ett deformationsspår och inte ett kanthäng i 
dess rätta bemärkelse. Om inte spårdjupsmåttet räcker till för att ”upptäcka” 
spåret, kan det dock vara värdefullt att KD-måtten klarar av detta. 

 
5. Mittspår utan kanthäng 
Detta är en ganska ovanligt förekommande profil. Det vanliga är att den dåliga 
bärigheten leder till deformationer även vid vägkanten. 
 

       Vägmitt       Vägkant 

  
Figur 33 Principutseende för ”mittspår utan kanthäng”. 
 
Den förekommer dock ibland, framför allt på vägar med stora tjälsprickor mitt på 
vägen. Nedträngande vatten gör då att deformationer runt sprickan kan 
uppkomma. 

Varken KDI, KDreg eller KDlinje visar normalt några stora värden för denna typ 
av profil. Deformationen i mitten täcks för det mesta upp av spårdjupsmåttet. 
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Figur 34 Exempel på en väg med mittspår utan kanthäng (väg 662 i Norrbotten).  
 
6. Körfält med kraftig bombering 
Profilen kännetecknas av att körfältet har en kraftig bombering. Det är inte 
ovanligt att det finns ett bärighetsspår i mitten av vägbanan. 
 

       Vägmitt       Vägkant 

  
Figur 35 Principutseende för ”körfält med kraftig bombering”. 
 
Trots stora deformationer uppvisar KDI ofta relativt låga värden. Det beror främst 
på att en av de ingående parametrarna, standardavvikelsedifferensen (se ovan), får 
låga (t.o.m. negativa) värden. 

KDreg och KDlinje blir ofta större än det manuellt uppmätta kanthänget. Det 
hänger bland annat på var profilens höjdpunkt ligger. Om den hamnar till höger 
om profilens mitt blir KDreg mycket stort. Eftersom skadorna upplevs som stora på 
dessa vägar, är det bra att KD-måtten ger stora utslag. 
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Figur 36 Exempel på ett körfält med stor bombering (väg 375 i Norrbotten). 
 
7. Bombering alternativt litet kanthäng i ytterkurva 
En normal bombering kan ses som ett litet kanthäng, eftersom vägen faktiskt böjer 
nedåt vid vägkanten. Smala vägar (b<6 meter) har ofta en kraftigare bombering, 
vilket leder till att KD-måtten ger utslag för kanthäng. 
 

       Vägmitt       Vägkant 

 
Figur 37 Principutseende för ”bombering alternativt litet kanthäng i ytterkurva”. 
 
Detta blir extra tydligt i ytterkurvor, då speciellt KDreg kan få stora värden. Det 
beror på höjdpunktens placering långt till höger på profilen, vilket gör att 
regressionslinjen beräknas för hela den vänstra halvan av tvärprofilen. Även om 
KDlinje också kan få höga värden, så ligger den oftare i paritet med det manuellt 
uppmätta kanthänget. Det senare måttet ändras inte efter hur vägen lutar, utan 
ligger på ungefär samma nivå oavsett om det är en raksträcka, innerkurva eller 
ytterkurva. 
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Figur 38 Exempel på en smal väg med bombering i ytterkurva (väg 747 i 
Norrbotten). 
 
Samma resonemang kan föras om bredare vägar (b>6 meter) med litet kanthäng. I 
ytterkurvor kan framför allt KDreg bli större än det manuellt uppmätta kanthänget, 
återigen på grund av att höjdpunkten hamnar långt till höger. Det skall noteras att 
i ytterkurvor upplevs ofta vägen som bra även om kanthänget faktiskt är ganska 
stort. Det beror på att vägens skevning till en del uppväger deformationen och att 
fordonet ändå ligger relativt horisontalt. 

KDI blir för det mesta litet i ytterkurvor, vilket beror på vägens skevning. Det 
är framför allt standardavvikelsedifferensen som får låga och till och med 
negativa värden. Detta gäller även om vägen har ett relativt stort kanthäng. 

 

 
Figur 39 Exempel på en väg med kanthäng i ytterkurva (väg 582 i Norrbotten). 
 
8. Bombering alternativt litet kanthäng i innerkurva 
För denna typ av profil är förutsättningarna de motsatta jämfört med förra 
profilen. Nu är det KDI som på grund av vägens lutning blir större än vad som 
motsvaras av deformationerna. 
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       Vägmitt       Vägkant 

 
Figur 40 Principutseende för ”bombering alternativt litet kanthäng i 
innerkurva”. 
 
KD-måtten ligger i detta fall på en rimligare nivå och speglar eventuella 
deformationer på ett bra sätt. 
 
9. Sättning av hela körfältet 
Detta är egentligen inget kanthäng, utan en sättning av hela körfältet. Därför 
behöver inte kanthängsmåtten visa höga värden. 
 

       Vägmitt       Vägkant 

 
Figur 41 Principutseende för ”sättning av hela körfältet”. 
 
KD-måtten visar låga värden. KDreg kan till och med bli negativt i vissa fall. KDI 
varierar och kan ibland bli relativt stort också för dessa profiler. 

Spårdjupet blir ofta stort och deformationen fångas då in via det måttet. 
 

 
Figur 42 Exempel på väg med en mycket bred sättning av hela körfältet (väg 374 
i Norrbotten). 
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11.3.2 Sammanfattande jämförelse 
Alla måtten speglar kanthänget med varierande kvalitet beroende på typen av 
tvärprofil. Nedan följer en sammanfattning av måttens för- och nackdelar: 
 
KDIA 
Det är svårt att direkt förstå vilka skador måttet egentligen beskriver. Det går inte 
att manuellt mäta eller enkelt uppskatta värdet på KDIA vid okulärbesiktning. Det 
är en pedagogisk nackdel för måttet. 

KDIA är känsligt för hur vägen lutar. I ytterkurvor fungerar KDIA bra, eftersom 
det ger ett måttligt utslag för vägar med bombering och små kanthäng. Om vägen 
däremot skulle ha ett stort kanthäng, vilket i och för sig inte är så vanligt i 
ytterkurvor, skulle kanske KDIA visa ett något för lågt värde. 

I innerkurvor blir däremot KDIA ofta för stort i förhållande till deformationerna 
på vägen. 

KDIA fungerar bra vid ”traditionella” kanthäng (tvärprofilsgrupp 1), men 
påverkas av om det finns mittspår. Ett stort mittspår leder till att KDIA kan minska 
avsevärt även om deformationen vid vägkanten är densamma. 
 
KDreg och KDlinje 
Båda dessa mått är lätta att förstå och går att uppskatta eller mäta manuellt vid 
okulärbesiktning. 

Båda måtten speglar kanthänget på ett bra sätt vid ”traditionella” kanthäng 
(tvärprofilsgrupp 1). Om det finns mittspår blir både KDreg och KDlinje något 
fladdriga. KDreg varierar beroende på om höjdpunkten hamnar till vänster eller till 
höger om profilens mitt. 

På smala bomberade vägar blir KD-måtten ofta relativt stora i ytterkurvor, även 
om kanthänget är litet. I innerkurvor däremot speglar måtten deformationerna på 
ett bättre sätt. 

Vid breda sättningar på körbanan minskar framför allt KDreg i storlek. Även 
KDlinje kan minska då ”kanthänget” blir tillräckligt brett. Detta är acceptabelt 
eftersom deformationen allt mindre representerar ett kanthäng ju bredare den är. 

 
 

11.4 Slutsats – fas 3 
KDI är för svårt att förstå för gemene man. Måttet är också omöjligt att mäta 
manuellt. Ur denna aspekt är KD-måtten att föredra, främst för att de går att mäta 
manuellt ute på vägen. 

Vilket av KD-måtten som är att föredra är inte helt självklart. Båda måtten är 
något fladdriga och uppvisar tveksamma värden, framför allt i ytterkurvor. 

Om något av måtten skall väljas, ligger ändå KDreg närmast till hands. Det är 
det minst fladdriga värdet. 
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12 Förbättringar 
En vägs tvärprofil och dess kantdeformation kan ha ett oändligt antal utseenden. 
Att finna en algoritm som passar in på alla dessa utseenden är inte lätt. De mått 
som idag är testade kan emellertid förbättras på en rad punkter. 
Kantdeformationsindexet, KDI, har två parametrar som samvarierar väldigt 
mycket. De två parametrarna är lutning mellan punkter och standardavvikelse. En 
kantdeformation som har en skadetyp som fångas upp av dessa mått 
överrepresenteras av det analoga KDI. För det digitala KDI har denna 
samvariation inte en så stor betydelse. 

En annan av parametrarna som ingår i KDI är differensen av två tvärfallsmått. 
En svaghet för hur tvärfallet definieras finns och det kan relativt enkelt rättas till. 
Detta skulle emellertid innebära att historiska tvärfallsdata i Vägverkets PM-
system inte blir kompatibla med de nya. Felet eller bristen i den tvärfallsmätning, 
som definieras i Vägverkets metodbeskrivning 111, är att vid mätning på smala 
vägar <6,5 m placeras mätfordonet i sidled (helt enligt instruktioner) så att den 
eller de yttre vänstra mätpunkterna är belägna på motstående körfält. Detta 
innebär i sin tur för ytlinjetvärfallet att det körfält som mäts erhåller ett värde för 
tvärfallet som oftast underskattas. För regressionstvärfallet har det inte lika stor 
betydelse men tillräckligt för att ge en skev bild av körfältets tvärfall. Att det 
motstående körfältet inverkar på tvärfallsmåtten innebär att de mått som KDI 
baseras på påverkas. Används denna algoritm för tvärfallet skulle säkerheten ökas 
ytterligare för KDI. 

Av kantdjupsmåtten är regressionslinjemetoden den som ger det mest 
tillförlitliga resultatet. Det antal mätpunkter som bildar ”linjalen” har en fast gräns 
för höger mätpunkt. Denna punkt har valts till den mittersta lasern vid dessa 
tester. Det är möjligt att genom att laborera med andra punkter kunna få ett mer 
stabilt och adekvat mått. Det kan också finnas de fall då regressionslinjen 
beräknas från ett fåtal punkter. Detta kan ge en ”felaktig” lutning på linjalen och 
därmed blir måttet känsligt eller brusigt. Detta går att rätta till med en förändring 
av algoritmen för hur regressionslinjen ska beräknas. Med vissa förändringar av 
villkoren för beräkningen av KDreg kan måttet förbättras ytterligare. Ett förslag till 
förändring är att om profilens höjdpunkt ligger till höger om mitten skall 
regressionslinjen beräknas som en regression av höjdpunkten samt en eller två 
punkter på var sin sida om höjdpunkten. Denna och andra ändringsförslag måste 
kontrolleras, förslagsvis på samma sektioner som kontrollerna i Norrbotten har 
utförts. Ett villkor som minimerar antalet ingående punkter i algoritmen för 
beräkning av regressionslinjen kan också läggas till. Detta skulle stabilisera måttet 
betydligt, men det kan också göra måttet mer okänsligt. Det är alltså en 
avvägningsfråga. 

Klassificering av skadetyp är något som inte utförts i detta projekt. Det finns 
möjligheter att antingen genom korrelationsberäkningar eller med hjälp av måtten 
i KDI eller helt nya idéer kunna klassificera typen av kantdeformation. Det skulle 
kunna ge förfinad information om vilka mått som ska användas för respektive 
skadetyp. 

Då vissa kantdeformationer inte detekteras med föreslagna metoder bör det 
traditionella spårdjupsmåttet samköras med kantdeformationsmåtten för att inte 
missa vissa av de förekommande deformationerna. 

Det finns program redan idag för beräkning av återställningsvolymer för en 
vägprofil. Ofta är det frågan om dyrbara mätningar och undersökningar som 
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lämpar sig mer för det stora vägnätet. Den ordinarie vägnätsmätningen på det 
lågtrafikerade vägnätet skulle kunna användas för beräkning av ungefärliga 
justeringsvolymer vid exempelvis reparationer av kantdeformationer. En sådan 
funktion skulle mycket enkelt kunna byggas in i Vägverkets PM-system. 

 

 
Figur 43 Beräkning av area och volym från en ”roterad” medeltvärprofil. 
 
En utvärdering av mätresultaten för bredare vägar måste också göras för att kunna 
avgöra om de framtagna måtten passar för dessa vägtyper. 
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