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VTI notat 40-2002 

Förord 
Detta projekt har genomförts på uppdrag av Vägverket som en del i 
huvudprojektet ”Vägytans trafikeffekter”. Syftet med huvudprojektet har varit att 
ta fram underlag för förbättring av de nuvarande trafikeffektmodellerna i 
Vägverkets beslutstödssystem för underhåll av belagda vägar (PMS). 
Huvudprojektet har omfattat följande delprojekt: 

 
− Vägytans inverkan på trafiksäkerheten 
− Vägytans inverkan på fordonshastigheten 
− Vägytans inverkan på fordonskostnader 
− Vägytans inverkan på komfort 
− Vägytans bulleregenskaper 

 
Syftet med detta delprojekt har varit att ta fram samband som beskriver vägytans 
inverkan på fordonshastigheter. 

Projektansvarig på Vägavdelningen, Vägverket, har varit Johan Lang. 
Projektledare på VTI för huvudprojektet samt för detta delprojekt har varit Anita 
Ihs. 

Uppbyggnaden av analysregistret samt regressionsanalyserna har utförts av 
Hans Velin, VTI. 

I planeringen av projektet samt vid diskussioner kring erhållna resultat under 
projektets gång har även Mats Wiklund och Gudrun Öberg, båda VTI, deltagit. 

  
Linköping, oktober 2002 
 
 
Anita Ihs 

 
 



 

VTI notat 40-2002  

Innehållsförteckning 
  Sid 
Sammanfattning 5 
1. Bakgrund 7 
2. Analysmetod 10 
2.1 Modell 10 
2.2 Korrelationer 16 
2.3 Uppbyggnad av analysregistret 10 
2.3.1 Datainsamling 10 
2.3.2 Analysregistrets innehåll 11 
2.3.3 Analysregistrets omfattning 12 
3 Resultat 18 
3.1 Inverkan av spårdjup och IRI 18 
3.2 Inverkan av nederbördsmängd 21 
4 Övriga analyser 25 
5 Slutsatser och förslag till fortsatt FoU 28 
6 Referenser 30 
 



 

VTI notat 40-2002 5 

Sammanfattning 
På uppdrag av Vägverket har sambandet mellan fordonshastigheter och spårdjup 
samt ojämnheter (IRI, mm/m) undersökts. Syftet har varit att ta fram underlag för 
revidering av transportkostnadsmodellen i Vägverkets beslutstödssystem för 
underhåll av belagda vägar (PMS). 

Hastighetsdata från Vägverkets samtliga mätpunkter för uppföljning av 
trafikarbetets förändring samt data om vägytans ojämnhet från Laser-RST 
mätningar har använts i en multipel linjär regressionsmodell. Analysen baseras på 
data från 1992–1999. 

Analyser utfördes för tre fordonstyper; personbil, lastbil samt lastbil med släp, 
dels för hela mätdygnet och dels för den ljusa delen av dygnet kl. 9.00–15.00. 
Dessutom studerades inverkan av nederbörd på fordonshastigheten genom att 
datamaterialet indelades i tre nederbördsklasser. 

Flertalet av Vägverkets mätpunkter ligger på vägar med spårdjup mindre än 
15 mm och IRI mindre än 2,5 mm/m. De erhållna resultaten kan därför inte antas 
gälla för mycket ojämna och spåriga vägar. 

För personbilar var inverkan av spårdjup mycket liten. Ett ökat spårdjup med 
10 mm gav en hastighetssänkning på mindre än 1 km/h. Inte heller stora neder-
bördsmängder, >10 mm/dygn, innebar någon nämnvärd hastighetssänkning vid 
ökat spårdjup. En ökning av IRI med en enhet gav en hastighetssänkning på ca 
2 km/h och vid stora nederbördsmängder en hastighetssänkning med ytterligare 
0.5 km/h. 

Inte heller för lastbilar erhölls någon större hastighetssänkning med ökat 
spårdjup. Hastighetssänkningen var även i detta fall ca 1 km/h då spårdjupet 
ökade med 10 mm. Stora nederbördsmängder gav ingen ytterligare hastighets-
sänkning. En ökning av IRI med en enhet gav en hastighetssänkning på ca 2 km/h 
och vid stora nederbördsmängder en ytterligare sänkning med ca 0.5 km/h.   
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1 Bakgrund 
Den transportkostnadsmodell som idag används i Vägverkets beslutstödssystem 
för underhåll av belagda vägar (PMS) baseras på en undersökning av sambandet 
mellan hastigheten hos tunga fordon och vägytans ojämnhet (IRI, mm/m) utförd 
på vägar i Västerbotten under 1992. Hastighetsminskningen hos personbilar på 
grund av ojämnheter antogs vidare vara mycket liten och vid normala 
ojämnhetsvariationer på större vägar försumbar. 

Flera tidigare undersökningar finns dock som visar på ett samband mellan 
vägytans tillstånd och personbilars hastighet (Kolsrud & Nilsson, 1981); 
(Linderoth, 1981). Bland annat så visade dessa undersökningar att beläggnings-
underhåll på hårt slitna vägar resulterar i en svag, men dock signifikant, 
hastighetsökning med i genomsnitt 1,4 km/h. 

I en undersökning från 1992 analyserades sambandet mellan spårdjup och 
ojämnheter på vägen (IRI) och fordonshastigheter för olika fordonskategorier 
(personbil, lastbil samt lastbil med släp) på sträckor som mätts med Laser-RST 
(Anund, 1992). Analysen grundades på VTI:s endygnsmätningar på 60 platser i 
södra och mellersta Sverige under 1987–1990 (totalt 124 observationer). 
Mätplatserna låg på raka, plana vägavsnitt. För personbilar dagtid erhölls följande 
resultat:  
 

Fordonshastigheten (km/h) = 95,87 – 0,191*spårdjup – 3,00*IRI + 1,37*hbg90 
+ 12,10*hbg110 – 11,23*vägbredd + 4,31*motorväg 

 
Spårdjup = spårdjup i mm 
IRI = IRI i mm/m 
hbg90 =  1 om hastighetsbegränsningen är 90 km/h annars 0 
hbg110 =  1 om hastighetsbegränsningen är 110 km/h annars 0 
vägbredd = 1 om vägbredden är mindre än 8 meter annars 0 
motorväg = 1 om 110-vägen är motorväg annars 0 
 

Det framtagna sambandet innebär att om spårdjupet ökar med 10 mm sänks 
medelhastigheten med knappt 2 km/h och om IRI ökar med 1 mm/m sänks 
hastigheten med ca 3 km/h.  

För lastbilar kunde däremot ingen signifikant hastighetsförändring påvisas. 
Skillnaderna mellan de ovan refererade studierna kan förmodligen till viss del 

förklaras med att undersökningarna är genomförda på olika, begränsade, delar av 
det svenska vägnätet. Den senaste VTI-studien ovan är genomförd på plana, raka 
vägavsnitt på landsbygdsvägar, medan undersökningarna som ligger till grund för 
PMS modellen är genomförda på norrlandsvägar med en betydligt sämre standard. 

Det datamaterial som har legat till grund för analyserna har dessutom varit 
mycket begränsat varför resultaten är relativt osäkra.  

VTI fick i uppdrag av Vägverket att göra en upprepad undersökning av 
vägytans inverkan på fordonshastigheter baserad på Vägverkets hastighets-
mätningar för att få ett större dataunderlag. Samma analysmetod som i den 
tidigare VTI-studien skulle användas. 

Projektet ingick som en del i huvudprojektet ”Vägytans trafikeffekter” vilket 
syftar till att ta fram underlag för revidering av trafikeffektmodellerna i 
Vägverkets PMS. 



 

8 VTI notat 40-2002 

Det kan i detta sammanhang också vara av intresse att översiktligt redovisa 
hastighetsmodellen i Världsbankens HDM-4 (HDM-4 Pre-release Version, 1998).  

Modellen består av två delar: 
• frifordonshastigheten för varje fordonsklass (fordonstyp) 
• inverkan av trafikflödet på hastigheten för fordonstyp 
 

Frifordonshastigheten (VSS) är en så kallad minhastighetsmodell, vilken antar att 
hastigheten för ett vägavsnitt är minimum av ett antal olika begränsande 
hastigheter: 

 
− VDRIVE är hastigheten som begränsas av vägens lutning och utnyttjad 

 effekt 
− VBRAKE är hastigheten som begränsas av vägens lutning och utnyttjad 

 bromseffekt 
− VCURVE är hastigheten som begränsas av vägens kurvighet 
− VROUGH är hastigheten som begränsas av vägens ojämnhet 
− VDESIR är önskvärd hastighet vid ideala förhållanden 
− VLIMIT är hastigheten som begränsas av skyltad hastighet (skyltad 

 hastighet antas överskridas med 10 % i HDM-4) 
 
Frifordonshastigheten för fordonstyp k och vägsektion med uppförslut ser ut 
enligt nedan: 
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där σ och β är givna modellparametrar. 
 
Motsvarande uttryck finns för vägsektion med nedförslut (VSkd). 

 
Frifordonshastigheten för tur-och-retur färd beräknas enligt följande: 
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där Sk är medelvärdet av steady-state hastigheten i km/h för fordonstyp k 
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Den hastighet som begränsas av vägens ojämnhet, och med vilken en eventuell 
jämförelse kan göras, skrivs för belagd väg:  
 

RIaVROUGH
ARVMAXVROUGH

*0_
=  

 
där ARVMAX  är en konstant beroende på fordonstyp (= maximum 

  average rectified velocity). (Värden från en australiensisk 
   studie för ett antal olika fordonstyper rekommenderas som  
  defaultvärden)  
  

 VROUGH_a0 är en konstant = 1.15 för alla fordonstyper  
  (regressionsparameter) 
 RI aktuellt IRI-värde (mm/m) 
 

Såsom uttrycket för VROUGH ser ut, med en omvänd proportionalitet mot IRI-
värdet, erhålls mycket kraftiga hastighetsförändringar vid låga IRI-värden men då 
också från en mycket hög nivå. HDM-4 modellen innebär dock också att det är 
först vid, för svenska förhållanden, mycket höga IRI-värden som man kan 
förvänta sig att vägytans ojämnhet blir den begränsande faktorn för frifordons-
hastigheten. 

VTI har tidigare på uppdrag av Vägverket gjort en utvärdering av 
hastighetsmodellen i HDM-4 (Carlsson, 1996). Syftet var att undersöka möjlig-
heten och lämpligheten att implementera delar av modellen i Vägverkets modeller 
för långsiktig planering (KAN-EVA) (Vägverket, 1996). En genomgång görs av 
alla de begränsande hastigheterna. 
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2. Analysmetod 
2.1 Modell 
Analyser har gjorts med hjälp av regressionsanalyser med dummyvariabler. De 
dummyvariabler som användes var 
 
• Gällande hastighetsbegränsning, där hastighetsbegränsningen 70 km/h var 

0-värdet 
• Vägbredd, där vägbredd större än 11 meter och ej motorväg var 0-värdet 
 
Beroende variabel var hastighet. Oberoende variabler har varit spårdjup, ojämnhet 
och ovanstående dummyvariabler. På så sätt skattas om hastigheterna ökar eller 
minskar när spårdjup respektive ojämnhet ökar. Vid regressionen har varje 
observation viktats med aktuellt trafikflöde.  
 
Modellen såg ut enligt följande: 
 
Y = α + β1 * X1 + β2 * X2 + β3 * X3 + β4 * X4 + β5 * X5 + β6 * X6 + β7 * X7 
 
Y = momentanhastighet i km/h 
X1 = spårdjup i mm 
X2 = IRI i mm/m 
X3 = 1 om hastighetsbegränsningen är 90 km/h annars 0 
X4 = 1 om hastighetsbegränsningen är 110 km/h annars 0 
X5 = 1 om vägbredden är mindre än 8 m annars 0 
X6 = 1 om vägbredden är större än 8 m men mindre än 11 m annars 0 
X7 = 1 om motorväg annars 0 
  
Detta innebär tex. att om hastighetsbegränsningen är 70 km/h så är både X3 och X4 
0. α och βi är regressionskoefficienter som bestäms vid regressionsanalysen. 

Det är troligt att även vädret har betydelse för sambandet mellan hastigheter 
och vägytans tillstånd. Därför tas väderdata med så att varje dygn fördelas på 
någon av de 3 nederbördsklasserna: mindre än 0.1 mm, 0.1–10 mm samt mer än 
10 mm nederbörd/dygn. 
 

 
2.2 Uppbyggnad av analysregistret 
I detta kapitel ges en beskrivning av den datainsamling som gjorts, de brister som 
observerats i datamaterialet samt analysregistrets innehåll. 

En stor del av det Svenska vägnätet mäts årligen med Laser Road Surface 
Tester (Laser-RST) (Arnberg et al., 1991). Med Laser-RST erhålls information 
om vägnätet bl.a. avseende spårdjup, ojämnheter i längdled, kurvatur, backighet 
och tvärfallet på vägen. Genom att utnyttja denna information och komplettera 
den med data från vägdatabanken (VDB), hastighetsdata samt väderuppgifter från 
SMHI kan inverkan på hastigheten av olika vägytetillstånd beräknas. 
 
2.2.1 Datainsamling 
Effekten på hastigheten av olika vägytetillstånd kan förväntas vara relativt liten, 
därför var det av stor vikt att kunna samla in ett stort datamaterial som underlag 
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för analysen. Mätningar med Laser-RST har utvecklats under årens lopp och den 
bedömning som görs är att mätningarna är av god kvalitet åtminstone sedan 1992. 
Följande data samlades in för perioden 1992–1999: 

 
• Hastighetsdata från Vägverkets system med mätpunkter för uppföljning av 

trafikarbetets förändring (ca 80 helårsmätta punkter + mobila) 
• Data angående vägens karakteristika (vägbredd, hastighetsbegränsning, 

trafikflöden, etc.) 
• Beläggningsdata från beläggningsregistret i VDB 
• Mätdata från vägytemätningar gjorda med Laser-RST (RST-data) 
• Väderdata från SMHI 
 
Vägdata från VDB, beläggningsdata och RST-data finns lagrat i den databas som 
används i Vägverkets PMS och det är från denna som data till analysregistret har 
hämtats. PMS är uppdelad efter Vägverkets regionindelning och uppdateringen av 
databasen sker regionvis och oftast vid olika tillfällen i de olika regionerna.  

I VDB framgår det ej om det har utförts vägarbeten på vägen, dock framgår det 
tillfälle då beläggningsåtgärd är utförd. Beläggningsarbetet påbörjas oftast ett par 
dagar innan det datum som angetts som nytt datum för ny beläggning, men det 
förekommer även att beläggningsarbetet påbörjas upp till en månad före det 
angivna beläggningsdatumet. Vägmarkeringar målas som regel inte samma dag 
som beläggningsarbetet utförs men aldrig senare än en vecka efter det att den nya 
beläggningen är lagd. Av ovanstående anledning har en månad före och en vecka 
efter det datum som anger när beläggningsåtgärd utförts exkluderats ur data-
mängden. Det framgår i analysregistret om årets Laser-RST mätningar är gjorda 
före eller efter det att beläggningsarbetet utförts.  

De mätvärden som utnyttjades från Laser-RST mätningar var 
 

• spårdjup i mm 
• ojämnheter i längdled angivet som IRI i mm/m 

 
Enligt uppgift från Vägverket har Laser-RST mätningarna förändrats något mellan 
mätåren 1996 och 1997. För att kunna jämföra mätningarna mellan olika år har 
man på Vägverket räknat om mätdata från 1992–1996 till mätvärden som är 
jämförbara med de som mätts upp 1997–1999 innan dessa lagrats i VDB (och 
därmed i PMS-databasen). 

Väderdata från SMHI bestod av dygnsmedeltemperaturen (har ej utnyttjats i 
analyserna) och den samlade nederbörden från klockan 06.00 GMT till klockan 
06.00 dagen därpå. Ett temperatur- och nederbördsvärde erhölls ifrån en 
representativ väderstation per län för varje dygn.  
 
2.2.2 Analysregistrets innehåll 
I analysregistret ingick följande uppgifter om vägsträckorna (data som använts i 
analyserna är markerade med fetstil): 

 
• län 
• klimatområde (södra, mellersta eller norra Sverige) 
• år för analysen (1992–1999) 
• vägkategori (Europaväg, riksvägar, primära länsvägar och övriga länsvägar) 
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• hastighetsgräns (50, 70, 90 eller 110 km/h) 
• vägtyp (motorväg, motortrafikled, 4-fältsväg eller vanlig väg) 
• om vägen är spårlagad eller ej 
• vägbreddsklass (vägbredd <8m, 8m≤≤≤≤ vägbredd <11m, vägbredd ≥11m 

samt motorväg) 
• beläggningstyp. Ett stort antal beläggningstyper förekommer. De olika 

beläggningstyperna indelades i följande klasser 
− ABT (Asfaltbetong, tät) 
− ABS (Asfaltbetong, stenrik) 
− ABD (Asfaltbetong, dränerande) 
− ABÖ (Asfaltbetong, öppen typ) 
− ytbehandling 
− betong 
− normalt ej slitlager 
− övrigt 

• spårdjup (mm) 
• ojämnheter i längdled (IRI, mm/m) 
 
Nederbörden under nederbördsdygnet delades in i följande tre klasser 
• <0,1 mm nederbörd/dygn 
• 0,1–10 mm nederbörd/dygn 
• >10 mm nederbörd/dygn 
 
På vanliga vägar mäter man med Laser-RST endast i en riktning, och då oftast i 
vägens riktning. På motorväg mäts båda riktningarna. I analysarbetet har endast 
mätningar gjorda i höger körfält på motorvägar medtagits. 

Vid Vägverkets mätpunkter för uppföljning av trafikarbetets förändring, och 
som använts i den här undersökningen, är hastighetsmätningar av underordnad 
betydelse. Den hastighet som registreras för varje fordon sorteras in i en 
hastighetsklass med intervallbredd 5 km/h. Därefter används en rutin för att 
beräkna medelhastigheterna för varje timme. I vad mån denna beräkningsmetod 
påverkar medelhastigheterna är svårt att uttala sig om. Det antas dock att den stora 
datamängden i analysen gör att resultaten inte påverkas av sättet på vilket 
medelhastigheterna beräknas. 
 
2.2.3 Analysregistrets omfattning 
2.2.3.1 Hastighetsdata 
Hastighetsdata inhämtades från Vägverkets mätpunkter för uppföljning av 
trafikarbetets förändring, både fasta och mobila, totalt 149 punkter. Hastighetsdata 
från en mätpunkt togs med i analysen endast för de år då Laser-RST mätningar 
hade gjorts. Sammanlagt för alla analysår erhölls 446 punkter där både 
hastighetsdata och Laser-RST mätningar fanns tillgängligt för samma analysår.  

Det erhållna datamaterialet från mätpunkterna utgjordes av medelhastigheten 
för varje timma under året. Det förekommer dock att utrustningen för hastighets-
mätning inte fungerar helt tillfredsställande. Verkningsgraden på utrustningen 
finns angiven med en särskild kod i hastighetsdata. Endast timmar då verknings-
graden på utrustningen var 95 % eller högre medtogs i analysen. 
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Medelhastighet beräknades för hela dygnet, för den ljusa delen av dygnet (från 
kl. 9.00 till kl. 15.00) samt för övrig tid på dygnet (redovisas ej). För att ett 
medelvärde skulle beräknas krävdes att utrustningen hade haft en verkningsgrad 
på 95 % eller mer under minst 4 timmar för den ljusa delen av dygnet och under 
minst 16 timmar för dygnet som helhet. 

Figur 1 visar antal timmar med olika medelhastigheter (avrundat till hela km/h) 
för personbilar och för samtliga punkter, samt genomsnittligt antal fordon för 
dessa medelhastigheter. De medelhastigheter som redovisas är endast de med en 
verkningsgrad större än eller lika med 95 %. Studeras figur 1 finner man att det 
förekommer timmar med både mycket låga respektive mycket höga medel-
hastigheter för personbilar. De höga medelhastigheterna skulle bland annat kunna 
förklaras med enstaka bilar som kör fort nattetid då de är ensamma på vägen, 
medan de extremt låga medelhastigheterna är mer svårförklarade. Vid en 
noggrann studie av de låga medelhastigheterna kunde det i vissa fall konstateras 
uppenbara fel. Ett exempel är en mätning under en timme på E4:an i Skåne dagtid 
då endast ett fordon passerade med en medelhastighet av 27,7 km/h. Det verkar 
orimligt att endast ett fordon passerar dagtid på en så pass högtrafikerad väg som 
E4:an och dessutom med en så låg hastighet då hastighetsbegränsningen är 
110 km/h. Många av de låga medelhastigheterna förefaller vara orimliga. Det är 
inte otänkbart att även vissa av de extremt höga medelhastigheterna är felaktiga. 
Om så är fallet går dock ej att fastställa. 
 

 
Figur 1 Hastighetsfördelning för personbilar på samtliga mätpunkter och 
samtliga timmar med verkningsgrad ≥95 %, samt genomsnittligt antal personbilar 
i dessa punkter. 
 

I tabell 1 nedan redovisas andel timmar för personbilar där medelhastigheten 
avviker mer än 20 km/h från hastighetsbegränsningen. 
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Tabell 1 Andel timmar för personbilar, viktat med flödet, där medelhastigheten 
understiger eller överstiger hastighetsbegränsningen med mer än 20 km/h. 

 Andel timmar med extrema medelhastigheter (%) 
Hastighetsbegränsning 

(HG) 
≤≤≤≤HG–20 km/h Inom intervallet 

HG ±20 km/h 
≥≥≥≥HG+ 20 km/h 

 50 km/h 0 97,7 2,3 

 70 km/h 0 99,7 0,3 

 90 km/h 0,6 99,2 0,2 

 110 km/h 1,9 98,1 0 

totalt 0,8 99,0 0,2 

 

Det framgår av tabell 1 att en relativt liten andel av de uppmätta medel-
hastigheterna avviker med mer än 20 km/h från gällande hastighetsbegränsning. 
Nära 99 % hamnar inom intervallet ±20 km/h. Utifrån detta dras slutsatsen att 
dessa få extrema medelhastigheter sannolikt inte påverkar resultaten nämnvärt. 

Det förekom även extremt låga och extremt höga medelhastigheter för lastbilar. 
Figur 2 visar antal timmar med olika medelhastigheter (avrundat till hela km/h) 
för lastbilar och för samtliga mätpunkter, samt genomsnittligt antal fordon för 
dessa medelhastigheter. Flera av dessa extrema medelhastigheter ter sig orimliga. 
Som exempel kan nämnas en timme med 116 lastbilar som hade en medel-
hastighet på 142 km/h eller en timme med 156 lastbilar med en medelhastighet på 
150 km/h. 

 
Figur 2 Hastighetsfördelning för lastbilar på samtliga mätpunkter och samtliga 
timmar med verkningsgrad ≥95 %, samt genomsnittligt antal lastbilar i dessa 
punkter. 
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Tunga lastbilar är normalt spärrade så att det inte skall gå att köra fortare än 
87 km/h. Till gruppen tunga lastbilar klassas dock även bussar och äldre lastbilar 
som inte har denna inbyggda spärr. Det är också tänkbart att stora så kallade vans 
kan bli klassade som lastbilarna. Vid viktning med antal fordon visade det sig att 
över 30 % av medelhastigheterna för lastbilar var större än 90 km/h, 4,6 % större 
än 100 km/h och 0,6 % hade en medelhastighet överstigande 110 km/h. 

Ur figur 3 kan utläsas att det även för lastbilar med släp förekommer till synes 
orimliga medelhastigheter, både extremt låga och extremt höga. Som exempel kan 
nämnas att under en timme vid en mätpunkt passerade 18 lastbilar med släp som 
hade en medelhastighet på 120 km/h och under en annan timme 2 lastbilar med 
släp med medelhastigheten 183 km/h. 

Det visade sig att 1,9 % av medelhastigheterna för lastbilar med släp var större 
än 90 km/h vid viktning med antal fordon. 

 

 
Figur 3 Hastighetsfördelning för lastbilar med släp på samtliga mätpunkter och 
samtliga timmar med verkningsgrad ≥95 %, samt genomsnittligt antal lastbilar 
med släp i dessa punkter. 
 
De felaktigheter i medelhastigheterna som har kunnat konstateras medför 
förmodligen inga problem förutsatt att inte felaktigheter även finns i data 
som ser rimliga ut, men att dessa döljs i den stora mängden data, samt att 
felen samtidigt är systematiska. 
 

2.2.3.2  Vägytekarakteristika vid mätpunkterna 
I datamaterialet skall det framgå om och när beläggningsarbete var utfört. Det 
visade sig vid en kontroll av mätpunkterna att uppskattningsvis ca 30 % av 
beläggningsåtgärderna inte var registrerade i PMS. Detta kunde konstateras 
genom att spårdjup och IRI-värde minskat mellan två på varandra följande 
mätningar med Laser-RST.  
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I ett fall då åtgärd registrerats konstaterades att ett större spårdjup och högre 
IRI värde erhållits vid påföljande mätning med Laser-RST, dvs. registreringen bör 
vara felaktig. I något enstaka fall var också den angivna hastighetsbegränsningen i 
PMS-databasen felaktig. 

Det har inte varit möjligt att kontrollera om andra vägdata har varit rätt 
införda. Mot bakgrund av att ett antal fel har kunnat konstateras hos de 
parametrar som går att kontrollera kan man misstänka att det förekommer 
vissa fel även hos de som ej har gått att kontrollera. 

Figur 4 visar fördelningen av spårdjup och IRI-värden vid hastighetsmätnings-
punkterna. Spårdjup och IRI har beräknats som medelvärden över en sträcka från 
200 meter före till 200 meter efter hastighetsmätningspunkterna. Majoriteten av 
sträckorna kring mätpunkterna hade ett spårdjup mindre än 15 mm och IRI-värden 
mindre än 2,5 mm/m. De sträckor med spårdjup större än 15 mm och IRI-värden 
större än 2,5 mm/m är huvudsakligen belägna på vägar med låga trafikflöden. 

Figur 4 IRI-värde och spårdjup vid samtliga hastighetsmätpunkter. Medel-
värden över en sträcka från 200 meter före till 200 m efter hastighetsmätnings-
punkterna.  
 
2.3 Korrelationer 
Om enskilda regressionskoefficienters (β) värde ska kunna tolkas i en 
regressionsanalys krävs det att förklaringsvariablerna som ingår i modellen inte 
har ett starkt samband mellan varandra, dvs. de får inte vara högt korrelerade. 
Korrelationen mellan spårdjup och IRI-värden framgår av tabell 2 nedan.  
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Tabell 2 Korrelationer mellan spårdjup och IRI-värden. 

Antal meter före mätpunkten som medel-
värde för spårdjup och IRI är beräknat för 

Viktat med ÅDT Ej viktat 

 200 meter 0,28 0,37 
 400 meter 0,22 0,38 
 800 meter 0,20 0,42 
 1 200 meter 0,22 0,45 
 1 600 meter 0,20 0,44 
 2 000 meter 0,20 0,42 

 
Om man inte viktar med ÅDT ökar korrelationen då man använder längre sträcka 
före hastighetsmätningspunkten för att beräkna medelvärdet för spår och IRI. Det 
omvända förhållandet verkar vara fallet då man viktar med ÅDT.  

Oavsett vilken längd på sträckan före mätpunkten som väljs bör korrelationen 
betecknas som relativt låg, dvs. en väg med djupa spår behöver inte nödvändigtvis 
vara ojämn utan ibland utvecklas längsojämnheter och ibland spår, när belägg-
ningen slits och åldras. I tabell 3 nedan visas också korrelationer mellan 
vägbreddsklass (se dummyvariablerna ovan) respektive hastighetsgräns och 
vägytevariablerna spårdjup och IRI. 
 
Tabell 3 Korrelationer mellan vägbredd respektive hastighetsgräns och spår-
djup respektive IRI-värden. 

Ej viktat 
 

Viktat med ÅDT Antal meter före 
mätpunkten som 
medelvärde för spårdjup 
och IRI är beräknat för 

 

Spårdjup IRI Spårdjup IRI 

Vägbredd 0,08 -0,40 0,25 -0,29 200 meter Hastighetsgräns 0,08 -0,36 0,21 -0,32 
Vägbredd 0,03 -0,42 0,21 -0,35 400 meter Hastighetsgräns 0,04 -0,40 0,20 -0,39 
Vägbredd 0,02 -0,40 0,21 -0,33 800 meter 
Hastighetsgräns 0,01 -0,46 0,13 -0,51 
Vägbredd 0,04 -0,43 0,24 -0,40 1 200 meter 
Hastighetsgräns -0,00 -0,46 0,11 -0,53 
Vägbredd 0,05 -0,46 0,26 -0,43 1 600 meter 
Hastighetsgräns -0,01 -0,45 0,12 -0,51 
Vägbredd 0,07 -0,49 0,28 -0,47 2 000 meter 
Hastighetsgräns 0,00 -0,43 0,12 -0,49 

 
Värdena i tabell 3 visar att ojämnheterna minskar med ökande vägbredd och 
hastighetsgräns. Om man inte viktar med ÅDT är korrelationen mellan spårdjup 
och vägbredd respektive hastighetsgräns försumbar, om man däremot viktar med 
ÅDT finns en tendens till att spårdjupet ökar med ökande vägbredd liksom med 
ökande hastighetsgräns. 
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3 Resultat 
3.1 Inverkan av spårdjup och IRI 
Sambanden mellan hastighetsnivå och spårdjup samt IRI har skattats med hjälp av 
regressionsanalys och dummyvariabelteknik. Vid skattningen viktades observa-
tionerna med trafikflödet.  

Följande indelningar av materialet har gjorts: 
 
• Fordonstyp: personbilar, lastbilar och lastbilar med släp 
• Årstid: sommar (16 april–15 oktober), vinter (16 oktober–15 april)  
• Tidpunkt på dygnet: ljusa delen av dygnet (9.00–15.00) och hela dygnet 
• Nederbördsklasser: ingen nederbörd, 0–10 mm samt mer än 10 mm 

nederbörd under dygnet 
 
De dummyvariabler som användes var följande (fetstil anger 0-värde): 
Vägtyp/vägbredd: <8 m (smal), 8–11 m (normal), >11 m,  
 motorväg (MV) 
Hastighetsgräns:  70, 90, 110 
 
Endast resultat för sommarperioden redovisas, dels eftersom spårslitaget till 
största delen sker vintertid och dels eftersom ojämnheterna kan öka tillfälligt då 
det är tjäle i vägbanan. Vintertid kan även rådande väglag förväntas ha stor 
inverkan på hastigheten. Helgtrafiken skiljer sig något från den som sker under 
vardagar därför har endast vardagar tagits med i analysen. 

Det är svårt att veta över hur pass lång sträcka före hastighetsmätningspunkten 
som spårdjup och ojämnheter påverkar förarnas val av hastighet. Därför har olika 
regressioner gjorts med medelvärden av spårdjup och IRI-värden som beräknats 
för olika avstånd till hastighetsmätningspunkten. Säkerheten i resultaten anges 
med signifikansnivå och förklaringsgraden R2. 
 
Personbilar, hela dygnet 
 

Antal meter före hastighetsmätningspunkten som medelvärde av 
spårdjup och IRI-värdet är beräknat på 

 

200 400 800 1 200 1 600 2 000 
Intercept 79,9 79,8 80,4 79,9 79,7 79,7 
Spår -0,12 -0,18 -0,12 -0,13 -0,12 -0,12 
IRI -0,77 -0,57 -1,26 -1,15 -1,23 -1,23 
Smal -5,19 -5,08 -4,81 -4,90 -4,54 -4,36 
Normal -1,51 -1,12 -0,74 -1,06 -0,46 -0,73 
MV +3,63 +3,83 +3,63 +3,76 +3,74 +3,72 
HG90 +14,94 +14,97 +14,55 +15,17 +15,09 +14,94 
HG110 +28,16 +28,33 +28,20 +28,73 +28,96 +28,86 
 
R2 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 
Alla koefficienter för spårdjup och IRI är signifikant skilda från noll på 0,1 % nivån. 
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Personbilar, dagtid kl. 9.00–15.00 
 

Antal meter före hastighetsmätningspunkten som medelvärde av 
spårdjup och IRI-värdet är beräknat på 

 

200 400 800 1 200 1 600 2 000 
Intercept 78,7 78,7 79,47 78,9 78,7 78,7 
Spår -0,12 -0,18 -0,11 -0,11 -0,11 -0,10 
IRI -0,65 -0,54 -1,33 -1,27 -1,32 -1,36 
Smal -5,41 -5,28 -4,98 -5,04 -4,62 -4,42 
Normal -1,45 -1,09 -0,71 -1,05 -0,42 -0,70 
MV +3,23 +3,39 +3,16 +3,30 +3,28 +3,26 
HG90 +1,50 +14,51 +14,07 +14,73 +14,65 +14,49 
HG110 +28,45 +28,60 +28,46 +29,02 +29,28 +29,18 
 
R2 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 
Alla koefficienter för spårdjup och IRI är signifikant skilda från noll på 0,1 % nivån. 

 
Om man ser till sommarperioden (16 april–15 oktober), vardagar och hela dygnet 
så medför ett ökat spårdjup med 10 mm en sänkning av medelhastigheten för 
personbilar med något mer än 1 km/h. En ökning av medelvärdet av IRI med 
1 enhet över en längre sträcka ger en hastighetssänkning med i genomsnitt ca 
1,2 km/h. Resultaten indikerar vidare, vid de sträcklängder som jämförs här och 
vid de relativt små eller måttliga ojämnheter som uppmätts kring hastighetsmät-
ningspunkterna, att den generella standarden över en längre sträcka vad gäller 
ojämnheter påverkar förarnas hastighetsval i större utsträckning än tillfälliga 
ojämnheter över en kortare sträcka.  

Ser man endast till den ljusa delen av dygnet är effekten av spårdjup på 
medelhastigheten för personbilar något mindre och av ojämnheter något större än 
för dygnet som helhet. 

 
Lastbilar, hela dygn 
 

Antal meter före hastighetsmätningspunkten som medelvärde av 
spårdjup och IRI-värdet är beräknat på  

200 400 800 1 200 1 600 2 000 
Intercept 77,7 77,6 78,0 77,7 77,6 77,8 
Spår -0,1 -0,15 -0,11 -0,10 -0,10 -0,08 
IRI -0,81 -0,63 -1,09 -1,07 -1,15 -1,33 
Smal -4,16 -4,05 -3,83 -4,02 -3,79 -3,50 
Normal -1,51 -1,66 -1,01 -1,08 -0,64 -0,94 
MV +1,53 +1,66 +1,59 +1,63 +1,61 +1,53 
HG90 +10,53 +10,58 +10,27 +10,64 +10,58 +10,40 
HG110 +16,43 +16,58 +16,47 +16,82 +16,97 +16,81 
 
R2 0,75 0,75 0,74 0,75 0,75 0,74 

Alla koefficienter för spårdjup och IRI är signifikant skilda från noll på 0,1 % nivån. 
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Lastbilar, dagtid kl. 9.00–15.00 
 

Antal meter före hastighetsmätningspunkten som medelvärde av 
spårdjup och IRI-värde är beräknat på  

200 400 800 1 200 1 600 2 000 
Intercept 76,7 76,6 77,1 76,9 76,5 76,8 
Spår -0,12 -0,17 -0,12 -0,11 -0,11 -0,09 
IRI -0,79 -0,66 -1,17 -1,13 -1,17 -1,33 
Smal -3,79 -3,69 -3,48 -3,63 -3,43 -3,16 
Normal -1,08 -0,91 -0,62 -0,77 -0,36 -0,63 
MV +1,78 +1,89 +1,77 +1,82 +1,79 +1,73 
HG90 +10,26 +10,31 +9,97 +10,38 +10,32 +10,15 
HG110 +16,32 +16,44 +16,33 +16,70 +16,84 +16,71 
 
R2 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,72 
Alla koefficienter för spårdjup och IRI är signifikant skilda från noll på 0,1 % nivån. 

 
Lastbilsförarna påverkas i något mindre utsträckning av ökande spårdjup än 
personbilsförarna, dvs. de sänker hastigheten med ca 1 km/h då spårdjupet ökar 
med 10 mm.  

Samma tendens som för personbilar kan observeras vad gäller inverkan av 
ojämnhet, dvs. att även lastbilschaufförerna påverkas i större utsträckning av 
vägar som generellt sett är ojämna och i mindre utsträckning av lokala 
ojämnheter. Ökar IRI-värdet över en längre sträcka med 1 mm/m sänks hastig-
heten med i genomsnitt 1,1–1,3 km/h. Hastighetssänkningen är av samma 
storleksordning som för personbilar. 

Ser man till endast den ljusa delen av dygnet är effekten av spårdjup att förarna 
av lastbilar sänker hastigheten med drygt 1 km/h då spårdjupet ökar med 10 mm, 
vilket är något mer än för dygnet som helhet.  

Då IRI-värdet ökar med 1 mm/m sänker lastbilsförarna hastigheten med ca 
1,1–1,3 km/h, vilket är av samma storleksordning som för dygnet som helhet. 
 
Lastbilar med släp, hela dygn 
 

Antal meter före hastighetsmätningspunkten som medelvärde av 
spårdjup och IRI-värdet är beräknat på 

 

200 400 800 1 200 1 600 2 000 
Intercept 74,3 74,2 74,5 74,6 74,7 75,2 
Spår -0,08 -0,11 -0,09 -0,05 -0,03 -0,01* 
IRI -2,04 -1,96 -2,31 -2,54 -2,82 -3,17 
Smal -1,35 -1,10 -0,71 -0,88 -0,68 -0,30 
Normal -0,77 -0,24 +0,37 +0,43 +1,09 +0,88 
MV -0,56 -0,48 -0,45 -0,58 -0,69 -0,79 
HG90 +10,89 +10,91 +10,55 +10,54 +10,49 +10,41 
HG110 +13,26 +13,43 +13,36 +13,35 +13,46 +13,35 
 
R2 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 
Alla koefficienter för spårdjup och IRI är signifikant skilda från noll på 0,1 % nivån utom * 
som är signifikant på 1 % nivån. 
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Lastbilar med släp, dagtid 9.00–15.00 
 

Antal meter före hastighetsmätningspunkten som medelvärde av 
spårdjup och IRI-värdet är beräknat på 

 

200 400 800 1 200 1 600 2 000 
Intercept 74,4 74,3 74,6 74,4 74,4 74,7 
Spår -0,13 -0,16 -0,13 -0,10 -0,08 -0,06 
IRI -1,75 -1,64 -2,03 -2,08 -2,24 -2,53 
Smal -1,63 -1,39 -1,06 -1,21 -1,06 -0,72 
Normal -0,29 +0,11 +0,54 +0,57 +1,18 +0,96 
MV -0,45 -0,37 -0,40 -0,47 -0,57 -0,66 
HG90 +9,94 +10,03 +9,70 +9,81 +9,75 +9,69 
HG110 +12,58 +12,78 +12,73 +12,85 +13,00 +12,94 
 
R2 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 
Alla koefficienter för spårdjup och IRI är signifikant skilda från noll på 0,1 % nivån. 
 
Lastbilar med släp påverkas i liten utsträckning av ökande spårdjup, deras 
medelhastighet sänks endast marginellt. Däremot påverkas deras medelhastighet i 
betydligt större utsträckning av ojämnheter, hastighetsreduktionen blir mer än 
dubbelt så stor som för personbilar och lastbilar utan släp. Samma tendens som för 
personbilar och lastbilar utan släp kan observeras vad gäller inverkan av 
ojämnhet, dvs. även lastbilar med släp påverkas i större utsträckning av vägar som 
generellt sett är ojämna och i mindre utsträckning av lokala ojämnheter. Då IRI-
värdet ökar med 1 mm/m över en längre sträcka sänks medelhastigheten med i 
genomsnitt ca 3 km/h, och ökar IRI-värdet med 1 mm/m över en kortare sträcka 
sänks medelhastigheten med i genomsnitt ca 2 km/h.  

Då man endast studerar den ljusa delen av dygnet så erhålls att förarna av 
lastbilar med släp sänker hastigheten något mer då spårdjupet ökar jämfört med 
dygnet som helhet. 

Effekten av ojämnheter är att hastighetsreduktionen är lägre under den ljusa 
delen av dygnet jämfört med dygnet som helhet. Hastighetssänkningen är ca  
2–2,5 km/h då IRI-värdet ökar med 1 mm/m över en längre sträcka, och 1,7 km/h 
då IRI-värdet ökar med 1 mm/m över en kortare sträcka. 
 
3.2 Inverkan av nederbördsmängd 
Dygn med stora nederbördsmängder kan förväntas påverka hastigheterna pga. 
ökad risk för vattenplaning samt försämrad sikt genom vattenstänk och ökad 
nedsmutsning av vindrutorna. Stora nederbördsmängder innebär i den här 
undersökningen dygn då det faller mer än 10 mm. 

Då det förekommer ganska få dygn med stora nederbördsmängder är 
datamängden som analyserna baseras på relativt liten. 
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Personbilar, hela dygnet, stora nederbördsmängder 
 

Antal meter före hastighetsmätningspunkten som medelvärde av 
spårdjup och IRI-värdet är beräknat på 

 

200 400 800 1 200 1 600 2 000 
Intercept 80,0 79,9 80,4 79,8 79,7 79,6 
Spår -0,20 -0,31 -0,26 -0,25 -0,26 -0,25 
IRI -0,84 -0,39* -0,90 -0,88 -0,96 -0,84 
Smal -5,65 -5,62 -5,44 -5,42 -4,99 -4,83 
Normal -1,71 -1,28 -1,06 -1,48 -0,84 -1,16 
MV +2,51 +2,83 +2,66 +2,78 +2,82 +2,89 
HG90 +15,03 +15,01 +14,65 +15,28 +15,15 +15,05 
HG110 +27,52 +27,63 +27,52 +28,14 +28,33 +28,31 
 
R2 0,83 0,83 0,82 0,82 0,82 0,82 
Alla koefficienter för spårdjup och IRI är signifikant skilda från noll på 0,1 % nivån utom * 
som är signifikant på 5 % nivån. 

 
Personbilar, dagtid kl. 9.00–15.00, stora nederbördsmängder  
 

Antal meter före hastighetsmätningspunkten som medelvärde av 
spårdjup och IRI-värdet är beräknat på 

 

200 400 800 1 200 1 600 2 000 
Intercept 79,0 78,9 79,4 78,8 78,6 78,5 
Spår -0,21 -0,32 -0,25 -0,25 -0,26 -0,25 
IRI -0,66 -0,25* -0,85 -0,89 -0,95 -0,84 
Smal -6,06 -6,02 -5,80 -5,72 -5,19 -5,00 
Normal -1,81 -1,36 -1,15 -1,66 -0,99 -1,31 
MV +1,88 +2,20 +1,98 +2,14 +2,20 +2,27 
HG90 +14,54 +14,49 +14,13 +14,87 +14,72 +14,63 
HG110 +28,20 +28,29 +28,19 +28,87 +29,12 +29,12 
 
R2 0,82 0,82 0,82 0,82 0,81 0,81 
Alla koefficienter för spårdjup och IRI är signifikant skilda från noll på 0,1 % nivån utom * 
som ej är signifikant skild från 0. 

 
Effekten av ökat spårdjup på medelhastigheterna för personbilar då det faller stora 
nederbördsmängder är av samma storleksordning oberoende av på hur lång 
sträcka före hastighetsmätningspunkten som medelvärden för spårdjup och IRI 
har beräknats. I stort sätt fördubblas hastighetsreduktionen för dygn med stora 
nederbördsmängder gentemot alla dygn sammantaget, dvs. medelhastigheten 
sjunker med i genomsnitt 2,5 km/h för dygn med stora nederbördsmängder då 
spårdjupet ökar med 10 mm.  

När det gäller ojämnhet erhålls en något mindre hastighetsreduktion vid stora 
nederbördsmängder än om ingen indelning i nederbördsklasser görs. En ökning av 
IRI med 1 mm/m, sett över en längre sträcka, innebär en sänkning av hastigheten 
med knappt 1 km/h.  
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Om man endast ser till den ljusa delen av dygnet är reduktionen av 
medelhastigheterna för personbilar då spårdjup eller ojämnheterna ökar av samma 
storleksordning som för dygnet som helhet. Det vill säga att medelhastigheten 
sjunker med 2,5 km/h då spårdjupet ökar med 10 mm och sjunker med knappt 
1 km/h då IRI-värdet ökar med 1mm/m. 
 
Lastbilar, hela dygn, stora nederbördsmängder 
 

Antal meter före hastighetsmätningspunkten som medelvärde av 
spårdjup och IRI-värdet är beräknat på 

 

200 400 800 1200 1600 2000 
Intercept 77,8 77,7 78,1 77,7 77,6 77,7 
Spår -0,15 -0,22 -0,20 -0,19 -0,20 -0,18 
IRI -0,85 -0,51 -0,84 -0,87 -0,94 -0,99 
Smal -4,53 -4,54 -4,40 -4,46 -4,18 -3,88 
Normal -1,63 -1,41 -1,22 -1,46 -0,85 -1,22 
MV +0,70 +0,91 +0,87 +0,90 +0,93 +0,92 
HG90 +10,60 +10,62 +10,35 +10,78 +10,70 +10,57 
HG110 +16,54 +16,61 +16,52 +16,97 +17,14 +17,05 
 
R2 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,72 
Alla koefficienter för spårdjup och IRI är signifikant skilda från noll på 0,1 % nivån. 
 
Lastbilar, dagtid kl. 9.00–15.00, stora nederbördsmängder 
 

Antal meter före hastighetsmätningspunkten som medelvärde av 
spårdjup och IRI-värdet är beräknat på 

 

200 400 800 1200 1600 2000 
Intercept 77,0 76,9 77,4 76,9 76,7 76,7 
Spår -0,17 -0,24 -0,20 -0,20 -0,20 -0,18 
IRI -1,04 -0,70 -1,12 -1,09 -1,11 -1,11 
Smal -4,12 -4,20 -4,04 -4,00 -3,69 -3,42 
Normal -1,24 -1,05 -0,85 -1,15 -0,57 -0,89 
MV +0,83 +1,03 +0,92 +0,95 +1,00 +1,01 
HG90 +10,34 +10,35 +10,02 +10,53 +10,45 +10,34 
HG110 +16,63 +16,65 +16,54 +17,04 +17,25 +17,20 
 
R2 0,73 0,73 0,72 0,72 0,72 0,71 
Alla koefficienter för spårdjup och IRI är signifikant skilda från noll på 0,1 % nivån. 

 
Effekten på medelhastigheten vid stora nederbördsmängder av ökat spårdjup för 
lastbilar är ungefär dubbelt så stor som för alla nederbördsklasser sammantaget, 
dvs. hastigheten sänks med ca 2 km/h då spårdjupet ökar med 10 mm.  

Ojämnheter påverkar förarna av lastbilar så att de sänker hastigheten med 
knappt 1 km/h då medelvärdet av IRI över en längre sträcka ökar med 1 mm/m. 
Motsvarande hastighetssänkning utan indelning i nederbördsklasser är ca  
1,1–1,3 km/h. 
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Ser man till endast den ljusa delen av dygnet och stora nederbördsmängder är 
effekten av spårdjup att förarna av lastbilar sänker sin hastighet med 2 km/h då 
spårdjupet ökar med 10 mm. Effekten av ökat spårdjup är av ungefär samma 
storleksordning som för dygnet som helhet. Däremot är hastighetsreduktionen ca 
dubbelt så stor som för alla nederbördsklasser sammantaget.  

Då IRI-värdet ökar med 1 mm/m sänker lastbilsförarna hastigheten med 
1,1 km/h vilket är något mer än för dygnet som helhet, och något mindre än för 
alla nederbördsklasser sammantaget. 
Lastbilar med släp, hela dygn, stora nederbördsmängder  
 

Antal meter före hastighetsmätningspunkten som medelvärde av 
spårdjup och IRI-värdet är beräknat på 

 

200 400 800 1 200 1 600 2 000 
Intercept 73,7 73,7 74,0 74,2 74,4 74,5 
Spår -0,12 -0,17 -0,15 -0,10 -0,09 -0,07 
IRI -1,89 -1,67 -1,91 -2,23 -2,58 -2,85 
Smal -1,20 -1,11 -0,85 -0,99 -0,74 -0,33 
Normal -0,49 -0,13 +0,26 +0,26 +1,09 +0,82 
MV -0,79 -0,65 -0,68 -0,86 -0,96 -1,08 
HG90 +11,13 +11,09 +10,80 +10,79 +10,71 +10,67 
HG110 +13,64 +13,67 +13,66 +13,66 +13,81 +13,78 
 
R2 0,45 0,45 0,45 0,46 0,46 0,45 
Alla koefficienter för spårdjup och IRI är signifikant skilda från noll på 0,1 % nivån. 

 
Lastbilar med släp, dagtid kl. 9.00–15.00, stora nederbördsmängder  
 

Antal meter före hastighetsmätningspunkten som medelvärde av 
spårdjup och IRI-värdet är beräknat på 

 

200 400 800 1 200 1 600 2 000 
Intercept 74,2 74,05 74,3 74,1 74,0 74,1 
Spår -0,16 -0,23 -0,19 -0,16 -0,14 -0,12 
IRI -1,75 -1,42 -1,69 -1,75 -1,97 -2,18 
Smal -1,49 -1,45 -1,24 -1,34 -1,08 -0,69 
Normal +0,05 +0,33 +0,57 +0,52 +1,38 +1,11 
MV -0,61 -0,43 -0,54 -0,64 -0,72 -0,81 
HG90 +10,03 +10,08 +9,82 +9,97 +9,89 +9,89 
HG110 +12,94 +12,99 +13,00 +13,19 +13,44 +13,48 
 
R2 0,47 0,46 0,46 0,46 0,46 0,45 
Alla koefficienter för spårdjup och IRI är signifikant skilda från noll på 0,1 % nivån. 

 
Effekten på medelhastigheten vid stora nederbördsmängder av ökat spårdjup för 
lastbilar med släp är ungefär dubbelt så stor som för alla nederbördsklasser 
sammantaget, dvs. hastigheten sänks med ca 1 km/h då spårdjupet ökar med 
10 mm.  
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Ojämnheter påverkar förarna av lastbilar med släp så att de sänker hastigheten 
med 2,5–2,8 km/h då medelvärdet av IRI över en längre sträcka ökar med 
1 mm/m, då IRI ökar med 1 mm/m över en kortare sträcka är sänkningen 
1,9 km/h. Motsvarande hastighetssänkning utan indelning i nederbördsklasser är 
ca 3 km/h respektive ca 2 km/h. 

Ser man till endast den ljusa delen av dygnet och stora nederbördsmängder är 
effekterna av spårdjup att förarna av lastbilar med släp sänker sin hastighet med 
2 km/h då spårdjupet ökar med 10 mm. Effekten av ökat spårdjup är av ungefär 
samma storleksordning som för dygnet som helhet. Däremot är hastighets-
reduktionen större än för alla nederbördsklasser sammantaget.  

Då IRI-värdet ökar med 1 mm/m sänker lastbilsförarna med släp hastigheten 
med 2 km/h vilket är mindre än för dygnet som helhet.  

 
 

4 Övriga analyser 
Det vore naturligtvis önskvärt att göra separata analyser för olika vägtyper. Så 
som analysen är utförd i denna och även i den tidigare VTI-studien (Anund, 1992) 
erhålls samma inverkan på hastigheten av spår och IRI oberoende av vägtyp. Att 
så skulle vara fallet tycks inte särskilt rimligt. Ett försök att dela upp materialet 
efter hastighetsbegränsning och flödesklasser har genomförts. Detta resulterade 
dock i en mycket begränsad datamängd i varje klass. Som exempel kan ges 
klassen med hastighetsbegränsning 50 km/h och ÅDT <1000 där antalet 
mätpunkter multiplicerat med antalet år då RST-data fanns tillgängligt för dessa 
mätpunkter bara uppgick till tre. Den klass som hade högsta motsvarande siffra, 
ca 140 mätpunkter*år, var den med hastighetsbegränsning 90 km/h och ÅDT 
>4000.  

Den regressionsekvation som användes såg ut enligt följande: 
 
Personbilshastigheten vpb = a + b*spårdjup + c*IRI + d*lastbilsandel 
 

I regressionsekvationen ingår lastbilsandel som en oberoende variabel eftersom 
denna kan förväntas ha en viss inverkan på hastigheten hos övriga fordon på 
vägen. På samma sätt som tidigare beräknades medelvärden för spårdjup och IRI 
för olika långa sträckor innan mätpunkten. 

Några av resultaten redovisas nedan. Dels visas inverkan av vilken längd på 
sträckan före mätpunkten som väljs för medelvärdesberäkningarna och dels 
inverkan av de olika flödesklasserna. 

Resultaten för klasserna med hastighetsbegränsning 70 km/h respektive 
90 km/h, ÅDT >4000 samt olika sträcklängder visas i tabellerna nedan. Antalet 
mätpunkter multiplicerat med antal år då RST-data fanns tillgängligt för dessa är 
dock endast 15 för klassen med hastighetsbegränsning 70 km/h. Detta innebär att 
osäkerheten i dessa resultat är mycket stor.  
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Personbilar. Sommar. Dagtid 9.00–15.00. Hastighetsbegränsning 70 km/h 
 

Antal meter före hastighetsmätningspunkten som medelvärde av 
spårdjup och IRI-värdet är beräknat på 

 

200 400 800 1 200 1 600 2 000 
Intercept 75,1 75,7 76,8 76,6 76,3 76,1 
Spår 0,33 0,27 0,36 0,23 0,18 0,17 
IRI -0,41 -0,67 -1,62 -1,13 -0,62 -0,43 
Lastbilsandel -31,7 -32,6 -32,3 -31,9 -32,7 -33,3 

 
Personbilar. Sommar. Dagtid 9.00–15.00. Hastighetsbegränsning 90 km/h. 
 

Antal meter före hastighetsmätningspunkten som medelvärde av 
spårdjup och IRI-värdet är beräknat på 

 

200 400 800 1 200 1 600 2 000 
Intercept 88,5 88,5 90,0 89,3 89,0 89,0 
Spår -0,14 -0,18 -0,25 -0,16 -0,10 -0,06 
IRI -1,86 -1,59 -2,26 -2,28 -2,40 -2,59 
Lastbilsandel 36,8 36,8 35,7 36,3 37,7 38,1 
 
Erhållna resultat av regressionsanalyser i de tre flödesklasserna för hastighets-
begränsning 70 km/h respektive 90 km/h, sträcklängden 1 200 m, sommar samt 
dagtid (kl. 9.00–15.00) redovisas även i figur 5–6 nedan. 
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Figur 5 Resultaten av regressionsanalyser för olika flödesklasser, hastighets-
begränsning 70 km/h, sträcklängd 1200 m, sommar samt dagtid. 
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Figur 6 Resultaten av regressionsanalyser för olika flödesklasser, hastighets-
begränsning 90 km/h, sträcklängd 1 200 m, sommar samt dagtid. 

 
Osäkerheten i resultaten från regressionsanalyser baserade på ett så begränsat 
material måste med nödvändighet bli ganska stor. Enligt ovanstående resultat så 
ökar personbilshastigheten i vissa fall med ökande spårdjup. Dessutom ökar 
hastigheten med ökande lastbilsandel i alla fall utom ett. Båda resultaten är 
oväntade. Sannolikt är det inte enbart en effekt utav vägytans tillstånd respektive 
lastbilsandelen på hastigheten som erhålls utan andra faktorer inverkar också. 
Med så få mätpunkter som framförallt i klassen med hastighetsbegränsning 
70 km/h kommer t.ex. vägarnas utformning i övrigt att få en stor inverkan på 
resultatet av regressionsanalysen. 

Att hastigheten ökar med ökande lastbilsandel kan erhållas om hela dygnet 
studeras och ingen hänsyn till variationer i trafikflödet tas. Under natten minskar 
framförallt antalet personbilar vilket gör att lastbilsandelen ökar. Samtidigt är 
personbilshastigheterna ofta något högre nattetid. Detta gör att resultatet sett över 
hela dygnet kan bli att personbilshastigheten ökar med ökande lastbilsandel. 

Några entydiga resultat har inte erhållits då materialet har delats in i 
flödesklasser och hastighetsbegränsning. Därmed kan inte heller några slutsatser 
dras utifrån dessa. Resultaten redovisas i bilaga 1. 
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5 Slutsatser och förslag till fortsatt FoU 
Relativt små effekter av framförallt spårdjup på fordonshastigheten har erhållits.  

Följande samband har erhållits då medelvärden för spårdjup och IRI över 
800 m före hastighetsmätningspunkten har använts i regressionerna: 

 
Personbil, dagtid 
vpb = 79,47 - 0.11 * spårdjup – 1.33 * IRI - 4.98 * SMAL – 0.71 * NORMAL + 
14.07 * HG90 + 28,46 * HG110 + 3.16 * MV km/h 

 
Lastbil, dagtid 
Vlb = 77.1 - 0.12 * spårdjup – 1.17 * IRI – 3.48 * SMAL – 0.62 * NORMAL + 
9.97 * HG90 + 16.33 * HG110 + 1.77 * MV km/h 

 
Lastbil med släp, dagtid 
Vlbs = 74.5 - 0.09 * spårdjup – 2.31 * IRI – 0.71 * SMAL + 0.37 * NORMAL + 
10.55 * HG90 + 13.43 * HG110 – 0.45 * MV km/h 

 
För samtliga fordonstyper innebär en ökning av spårdjupet med 10 mm en 
sänkning av hastigheten med ca 1 km/h. 

Ojämnheter längs vägen har störst inverkan på hastigheten hos lastbilar med 
släp. För personbilar och lastbilar har erhållits att en ökning av IRI med en enhet 
sänker hastigheten med drygt 1 km/h, medan hastighetssänkningen för lastbil med 
släp är drygt 2 km/tim. 

 Det bör dock påpekas att majoriteten av mätpunkterna har varit placerade på 
vägavsnitt med spårdjup mindre än 15 mm och IRI-värden mindre än 2,5 mm/m. 
De mätpunkter med spårdjup större än 15 mm och IRI-värden större än 2,5 mm/m 
har dessutom varit placerade på vägar med låga trafikflöden. Det går därför inte 
att generalisera resultaten till att gälla mycket ojämna och spåriga vägar. 

På längre sikt bör även sambandet mellan hastighet och andra ojämnhetsmått 
än IRI undersökas, t.ex. olika våglängdsområden. Något förenklat uttryckt kan 
nämligen en väg med många små ojämnheter ge samma IRI-värde som en väg 
med enstaka större ojämnheter. 

Det bör också vara intressant att studera vägytans inverkan på fordons-
hastigheter vintertid. Vintertid kan som tidigare nämnts tjälen inverka på vägytans 
ojämnhet. Studier av ojämnhetens variation över året har nyligen genomförts och 
resultaten av dessa skulle eventuellt kunna utnyttjas för fortsatta studier av 
vägytans inverkan på fordonshastigheter (Lundberg, 2001). 

Vinterväglaget kan också förväntas ha olika stor inverkan på fordons-
hastigheten beroende på vägytans tillstånd. En begränsad studie av hastighetens 
beroende av ojämnhet, vägbredd och väglag har genomförts på väg 850 Falun–
Svärdsjö (Fredriksson, 1998). Hastigheten hos olika fordonsslag på jämn, ej 
spårig väg samt på ojämn spårig väg uppmättes vid barmark respektive 
snövägbana (5 cm nysnö). Det kunde konstateras att hastigheten är lägre på den 
ojämna än på den jämna vägen, men hastighetssänkningen är betydligt större vid 
snövägbana än vid barmark. Resultaten är sammanställda i tabellen nedan.  
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Tabell 4 Hastighetsförändring på jämn väg vid snöväglag samt på ojämn väg 
vid barmark respektive snöväglag jämfört med hastigheten på jämn väg vid 
barmark. 

Fordonsslag Hastighet 
(km/h) 

Hastighetsförändring (km/h) 

 Väglag 
barmark 

Väglag barmark Väglag snövägbana (5 cm nysnö) 

 Jämn  
(IRI 2.4 mm/m) 
Ej spårig 
(9 mm) 

Ojämn  
(IRI 6–9 mm/m) 
Spårig  
(22–24 mm) 

Jämn  
(IRI 2.4 mm/m) 
Ej spårig  
(9 mm) 

Ojämn  
(IRI 6–9 mm/m) 
Spårig  
(22–24 mm) 

Personbil 93 -0 – -8 km/h -1 -18 
Lastbil + Buss 83 -3 – -15 km/h -2 -19 – -21 
Lastbil med släp 76 -1 – -8 km/h ±0 -26 

 
Eftersom studien är av begränsad omfattning ska kanske inte alltför stor vikt 
läggas vid de angivna värdena utan mer vid tendensen. Studien antyder bl.a. att 
det är effektivare ur hastighetssynpunkt att se till att det finns en jämn vägyta att 
bedriva snöröjning på än att öka snöröjningsinsatserna på en ojämn väg. 
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Resultat från alternativ analys. 
Uppdelning i flödesklasser och hastighetsgränser. De redovisade analyserna har 
gjorts för hastighetsmätningar under sommarperioden samt vardagar dagtid  
(kl. 9.00–15.00). Medelvärden för spårdjup och IRI har dessutom beräknats för 
olika långa sträckor före respektive mätpunkt (200–2 000 m). 

 
Följande regressionsekvation har använts:  
 
Personbilshastigheten vpb =  a + b*spårdjup + c*IRI + d*lastbilsandel 
 
Hastighetsbegränsning 70 km/h 
 
ÅDT  Sträcka a b  c d Mätpunkter* år 
>1 000  200 82,53 -3,42 7,45 -17,68 12 
  400 84,62 -3,18 5,59 -25,22  
  800 85,93 -4,29 7,20 -19,80  
  1 200 83,21 -4,71 9,36 -16,30  
  1 600 81,43 -5,28 11,65 -9,30  
  2 000 82,52 -5,45 11,38 -12.79  
       
1 000–4 000  200 68.60 -0,89 2,46 53.97 23 
  400 66,27 -0,81 3,53 47,32  
  800 69,95 -0,80 2,09 44,44  
  1 200 69,22 -0,75 2,24 45,51  
  1 600 70,87 -0,79 1,62 46,89  
  2 000 72,80 -0,75 0,66 46,75  
       
>4 000  200 68,44 0,04 0,47 56,80 15 
  400 70,45 -0,07 -0,05 55,0  
  800 72,82 -0,15 -0,87 51,72  
  1 200 72,46 0,01 -1,15 48,21  
  1 600 73,37 -0,04 -1,43 47,72  
  2 000 74,60 -0,12 -1,79 46,85  
       
MV övriga  200 73,78 0,16 0,24 -15,06 28 
  400 72,18 -0,0 1,89 -12,18  
  800 72,64 0,15 1,01 -16,98  
  1 200 72,46 -0,01 1,77 -18,74  
  1 600 71,55 -0,06 2,64 -20,70  
  2 000 69,94 -0,16 3,70 -18,78  
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Hastighetsbegränsning 90 km/h 
 
ÅDT  Sträcka a b c d Mätpunkter* år 
>1 000  200 79,71 -0,04 0,50 49,32 39 
  400 80,53 0,07 -0,25 51,05  
  800 80,65 0,14 -0,67 52,71  
  1 200 85,39 0,36 -3,39 51,27  
  1 600 87,34 0,32 -3,90 49,99  
  2 000 87,92 0,29 -3,87 49,14  
       
1 000–4 000  200 89,94 0,24 -3,64 28,54 110 
  400 89,89 0,25 -3,71 28,94  
  800 90,20 0,36 -4,33 28,75  
  1 200 90,68 0,41 -4,79 28,99  
  1 600 90,68 0,44 -4,89 28,38  
  2 000 90,26 0,51 -4,85 28,05  
       
>4 000  200 88,48 -0,14 -1,86 36,79 136 
  400 88,49 -0,18 -1,59 36,84  
  800 89,97 -0,25 -2,26 35,73  
  1 200 89,28 -0,16 -2,28 36,34  
  1 600 89,12 -0,11 -2,40 36,56  
  2 000 89,10 -0,07 -2,59 36,80  
       
MV övriga  200 92,70 -0,29 -4,52 48,85 12 
  400 93,84 -0,19 -5,43 45,63  
  800 93,68 0,003 -6,11 45,42  
  1 200 96,49 -0,28 -6,50 47,53  
  1 600 98,84 -0,20 -7,85 42,73  
  2 000 100,37 0,02 -9,84 40,98  
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