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Förord 
Det här redovisade underlaget för en utvecklingsstrategi inom området vägyte-
mätning har finansierats och utförts på uppdrag av Kerstin Svartling, Vägverket, 
Vägavdelningen. Bidrag till underlaget är insamlat från mätleverantörer (Scandia-
consult-RST, Sweden, Vägverket Konsult och Radar- och Väg Analys AB), 
Vägverkets regioner och huvudkontorets Vägavdelning samt VTI-forskare. Syn-
punkterna har sedan i vissa fall kompletterats och förädlats av författarna. Ett stort 
tack till alla som har bidragit till denna rapport. 
 
Linköping i oktober 2002 
 
 
 
Leif Sjögren 
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Nya mått; ett underlag för en utvecklingsstrategi inom området vägyte-
mätningar 
 
av Leif Sjögren, Thomas Lundberg och Peter Andrén 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
En förändrad behovsbild gör att det finns anledning att se över den information 
som samlas in vid tillståndsmätning av vägar. Behovet att underhålla det befint-
liga vägnätet ökar av flera skäl. Trafiken ökar och då särskilt andelen tunga fordon 
samtidigt som det byggs allt färre nya vägar. Den tillåtna fordonsvikten har ökat 
och kan komma att öka ytterligare, vidare kan belastningen på vägen öka till följd 
av ökat däcktryck. Äldre vägar är dimensionerade för andra förutsättningar och 
därmed uppkommer andra typer av skador på vägnätet.  

De mätmetoder och tillståndsmått som finns är inte förnyade i samma takt som 
ovanstående förutsättningar. Nya vägmaterial har kommit som gör vägen mer slit-
stark, vilket innebär att det kan vara andra egenskaper som bättre indikerar 
tillståndet än de gamla mätmetoderna och tillståndsmåtten. 

Enkätundersökningar bland transportanvändare har pekat på att man är mer och 
mer missnöjd med vägstandarden, tvärtemot vad de årliga tillståndsmätningarna 
visar. De övergripande tillståndsmätningar som hittills skett kanske inte längre 
speglar det man vill mäta? Nya eller kompletterande mått behövs. 

Rapporten beskriver förslag på mått som framkommit vid möten med 
Vägverkets regioner, mätleverantörer och med forskningsrepresentanter från 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Utifrån förslagen har ett urval 
av mått och mätmetoder som kan införas på relativt kort sikt gjorts. Dessa finns 
redovisade nedan. Urvalet har främst skett med tanke på behov men också utifrån 
ekonomiska och tekniska möjligheter att utveckla och införa ett mått. 

Kännetecknande för utveckling inom det här området är de långa ledtiderna 
från idé via prototyp och introduktion till produktionsförsörjning i organisationen. 
För att de satsningar som görs ska bli framgångsrika krävs bland annat förankring 
hos användarna, utveckling i väl definierade etapper och tillgång till en kompetent 
mätorganisation vid driftsättning. Dataförsörjningen till Vägverkets olika beslut-
stödsystem (Pavement Management Systems) och modeller är viktig för att upp-
rätthålla en trovärdighet. Det underlag som används måste vara så tillförlitligt och 
allsidigt som rimligen kan krävas. 

Man måste också ta hänsyn till att mätdata har olika hållbarhetstid. En del är 
färskvara men annan data håller under vägens hela livslängd. 

Exempel på mått som håller vägens livslängd torde vara kurvatur och lager-
tjocklek. 

Detta borde innebära att inmätning vid endast ett tillfälle räcker eller att en 
komplettering vid förändringar utförs. Exempel på mått som förändras årligen och 
säsongsvis är längsgående ojämnheter. Här krävs alltså ett ställningstagande vid 
vilken tidpunkt på året som mätningen ska ske och hur frekvent man ska mäta. 

Nedan följer en uppräkning av egenskaper och tillhörande mått som försöker 
att fylla de mest prioriterade önskemålen och också är möjliga att kostnads-
effektivt implementeras. 
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Längsprofil 
• IRI (International Roughness Index)-respons från enhjulig fordonsmodell med 

personbilsegenskaper, mäts redan idag och bör behållas som en länk till 
tidigare data. IRI används som mått på ojämnheter av de flesta länder i världen 
som regelbundet utför ojämnhetsmätningar. Måttet tas upp därför att det är ett 
angeläget men feltolkat mått som behöver förklaras tydligare för användare. 

• FIRI (Full-car IRI) som IRI men med en fyrhjulig fordonsmodell med alter-
nativt personbil eller lastbilegenskaper, kan tillföra mått på ”rollning” och 
”tippning” och tillhör ett av de mest angelägna att införa av responsmåtten. 
FIRI används inte av något land ännu. 

• RMS (Root Mean Square) detaljerat mått på valda områden av ojämnheter 
(våglängdsuppdelat). RMS kan i hög grad fylla kravet på upptäckt av singu-
lära ojämnheter vid lämplig statistisk bearbetning. RMS kan också fylla be-
hovet av mått på vibrationer som påverkar resenären. RMS används av flera 
länder i Europa men med olika uppdelning av våglängdsområden. 

• PSD (Power Spectrum Density) är ett mått som täcker en kontinuerlig beskriv-
ning av alla ojämnheter (våglängder) inom det möjliga mätområdet. PSD är 
komplicerat att tolka men kan ersätta eller komplettera IRI som mått på 
funktionell beskrivning av jämnhetstillståndet vid kontrollbesiktningar. PSD 
används idag främst i Tyskland. 

• Simulerad rätskena ger möjlighet att finna enskilda ojämnheter och sättningar 
upp till ca 50–100 meter (noggrannheten sjunker vid längre våglängder), detta 
är ett ”enklare” mått än RMS men ger nästan samma information. 

• Slutligen bör verktyg (programvara) för att behandla längsprofilen och skapa 
mått införskaffas. Federal Highway i USA har tagit fram en sådan program-
vara som kan användas. Detta är en förbättrad och användaranpassad program-
vara med många specifikationer från RoadRuf (tillverkad av University of 
Michigan). VTI har haft och kan erbjuda kurser i användande av RoadRuf 
anpassad till olika dataformat (programvaran är fri). 

 
Tvärprofil 
• Spårdjup, nuvarande mått bör kompletteras med en klassning av vilken typ av 

slitage spårdjupet kommer ifrån. Det finns problem med kantlinjer och dess 
tjocklek samt avståndet mellan spårbottnar och bekymmer med smala vägar 
som påverkar spårdjupet som behöver redas ut. 

• Spårform kan vara ett stöd för typ av slitage. 
• Kantdeformation kompletterar spårdjup med klassning av typ av skada. 
• Frekventa tvärfallsförändringar bör läggas till som mått, detta saknas idag. 
• Tvärfall, dagens tvärfallsmått är medelvärdesbildat över en lång sträcka och 

bör förändras så att ett tätare tvärfallsmått erhålles som kan utnyttjas för t.ex. 
beräkning av teoretiskt vattendjup. Flera olika varianter av spårdjupsdefini-
tioner används i Europa. 

 
Ytans skrovlighet/Makrotextur 
• MPD (Mean Profile Depth) kan via ETD (Estimated Texture Depth) ersätta 

”sand patch metoden” och behövs som stöd vid friktionsmätningar på bar-
mark. Hos de länder som regelbundet mäter friktion börjar MPD bli använt 
och kommer att bli standard. I den pågående Europeiska utvecklingen vad 
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gäller friktion kommer det krävas att man mäter både traditionell friktion samt 
MPD. 

• RMS (Root Mean Square) uppdelat för att täcka flera funktionella egenskaper 
inom ytans skrovlighetsområde (0–100 mm) Olika områden är olika viktiga 
för t.ex. buller och bränsleförbrukning. Variationen hos skrovligheten längs en 
sträcka kan också användas för att finna problemområden som har potthål 
eller där det förekommer blödningar eller separationer. Observera att makro-
texturdjupet har minst lika stor betydelse för vattenbortträngning som 
mönsterdjupet på däck. (Det finns lagkrav på mönsterdjup på däck!). Vidare 
har den laterala variationen hos makrotexturen och särskilt skillnaden mellan 
makrotexturen i de båda hjulspåren visat sig vara mycket betydelsefull på 
grund av risk för sladd. RMS som mått på makrotexturen används främst i 
Sverige. En intressant utveckling för att åstadkomma mått på makrotextur 
eller ytskadeeffekter är att utnyttja bildanalys. Till exempel kan sprickmätning 
via bilder utvidgas till att också fånga andra ytskador. 

 
Bärighet 
Mått för bärighetstillstånd (vägens aktuella lastförmåga) kan tas fram på flera sätt 
t.ex. genom en kombination av delmått. Några av dessa beskrivs här. Flera under-
sökningar pågår där man kombinerar informationer (mått) och från dessa skapar 
ett bärighetsindex. En gemensam modell kanske kan skapas från erfarenheter av 
dessa? Flera av nedanstående mått beskrivs här för att de kan ingå i ett slutligt 
kombinerat mått för bärighetstillstånd. 
 
• Sprickor ett övergripande mått där upptäckta sprickor summeras som sprickor 

per längdenhet. Beroende på användningsområde kan måttet förfinas att också 
ange andelen och typ av spricka samt svårighetsgrad per vägavsnitt eller zon. 
Metoden att fånga sprickor via bilder kräver en omsorgsfull bildbehandling 
innan ett mått kan tas ut ur bilden. Man måste filtrera fram sprickor ur en bild 
som innehåller information om både varierad makrotextur och andra väg-
skador. Istället för att kasta denna ”bakgrundsinformation” kan den användas 
som mått på andra vägyteskador. I t.ex. England där sprickor numera mäts 
regelbundet har man valt att göra en kraftig filtrering av bilden för att vara 
säker på att det som återstår verkligen är en spricka. Här måste man alltså 
välja strategi. 

• Deflektionsyta, nedtryckning relativt det normala tillståndet som funktion av 
en given belastning. 

• Lagertjocklek, lagertjocklek från samtliga lager som ingår i aktuell vägkon-
struktion. 

• Kantdeformation, spårform, IRI förändring (trend), relationen för jämnhet 
mellan sommar- och vintertillstånd. 

• Temperatur. Det behövs information om temperatur både i luften och ifrån 
vägkroppen för att göra korrekta bärighetsberäkningar. 

 
Sidoområdets utseende 
• Släntgeometri, avstånd till sidohinder (underlag för siktsträckeberäkning),  

skärning/bank, dikes-, skylt-, staket- och vajerräcketillstånd. Det är intressant 
ur flera aspekter att följa upp sidoområdets utseende, för att beskriva 
”miljöns” tillstånd, men också för att beskriva släntens geometriska utseende 
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som hjälp för t.ex. möjlig avrinning, tillstånd för skyltar och räcken. Avstånd 
till sidohinder ingår som en del i beräkning av siktsträckor. Vidare önskas en 
kartläggning av huruvida ett avsnitt befinner sig i en skärning eller bank. 
Tillståndet och standarden hos diket kan ofta vara avgörande för hur avvatt-
ningen från vägytan fungerar och därmed på sikt påverka vägens nedbrytning. 
Måttet på detta skulle härledas från video/bildtolkning och profilmätning med 
laserskanner av sidogeometrin. 
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1 Bakgrund 
Den omfattande tillståndsmätningen som gjorts i Sverige visar på att vägarnas yt-
tillstånd (jämnhet) där jämnheten längs- och tvärs vägen utryckts som IRI och 
spårdjup max i stort inte har försämrats under de senaste åren. Samtidigt ökar 
antalet missnöjda trafikanter. Man ställer sig då frågan om de mätningar som görs 
av vägytans tillstånd fångar tillståndet tillräckligt bra eller behöver mätningarna 
kompletteras med andra mått? Denna rapport är ett underlag till en handlingsplan 
för att utveckla nya mått som kan komplettera de gamla och kanske bättre kan ge 
svar som speglar trafikanternas upplevelser. Vidare behövs mätbara egenskaper 
som så tidigt som möjligt kan avgöra vägkroppens tillstånd. Vid planering, 
projektering, upphandling, byggande samt drift och underhåll behövs mätbara 
mått och tillhörande mätmetoder för att styra verksamheten.  

Vid upprättande av en nationell väghållningsplan ingår en strategisk plan inklu-
sive uppföljningsmetod för vägunderhåll och förstärkning. För att nå de uppställda 
verksamhetsmålen krävs mått och mätmetoder. Valet av dessa styrs förutom 
behovet också av de tekniska möjligheterna och ekonomiska ramarna. Historiskt 
sett har utvecklingen av mätinstrument i stort följt den tekniska utvecklingen. De 
mått som finns har dock inte utvecklats i samma takt. Detta är egentligen en 
underlig situation då det borde vara måtten som utvecklats mer på grund av deras 
otillräcklighet att ge svar på dagens funktionsbehov. Dagens funktionsbehov är 
under ständig förändring. 

 
• De vägar som finns idag är ofta dimensionerade för en annan, lägre 

trafikbelastning, än vad de ursprungligen var avsedda för 
• Trafiken ökar särskilt vad gäller den tunga trafiken 
• Den nya lagen om vinterdäck påverkar också vägens slitagebild 
• Nya material i vägarna gör att de håller betydligt längre 
• Det byggs förhållandevis färre nya vägar och vägutformningen ändras 

beroende på trafiksäkerhetskrav, 2+1 vägar införs och rondeller byggs på 
riksvägar 

 
Allt detta leder till att nya mått behövs. Den ekonomiska styrningen vid väg-
byggen och underhåll behöver funktionskontroller för kravställande. Funktions-
kontroller kräver mycket väl specificerade mätmetoder, mått och gränsvärden då 
de styr stora ekonomiska betingelser. 
 
1.1 Vilka är riksdagens och vägverkets mål? 
Varför mäter vi våra vägar med mätbilar? Riksdagen har satt upp politiska mål för 
transportpolitiken och trafiksäkerheten. Dessa styr sedan de mål som Vägverket 
ska sträva mot. För att överhuvudtaget avgöra om man närmar sig målet måste det 
finnas mätbara egenskaper som kan avgöra hur väl man lyckats. Ett mått är t.ex. 
antal dödade i trafiken. Ett annat är vägytans tillstånd mätt med mätbilar. Att 
enbart använda vägytans vertikala ojämnhet som mått har visat sig vara otill-
räckligt. Ett effektivare utnyttjande av vägytemätningen med kompletterande och 
nya mått skulle ytterligare förfina de beskrivningar som görs. Det är inte kvalitén 
hos de befintliga vägytemåtten som är låg utan dessa behöver en modernisering 
och förädling samt komplettering med nya mått. Kapitel 1.4 t.o.m. 1.6 är hämtade 
från Vägverkets hemsida (www.vv.se). 

http://www.vv.se/
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1.2 Transportpolitiken 
Yrkesförarna har under senare år alltmer högljutt klagat över den enligt egen ut-
sago försämrade vägstandarden. Från de vägytemätningar som utförs används som 
tidigare nämnts endast spårdjup och IRI för uppföljning av vägstandarden. Väg-
verkets egna trendstudier av dessa mått visar generellt inte på någon försämring 
av vägarna. Detta är ytterligare ett tecken på att fler intelligenta mått behövs. IRI 
är för övrigt inte anpassat att beskriva hur en lastbil eller buss påverkas av väg-
ojämnheterna utan beskriver hur en personbil påverkas av vägprofilen. 

Fordonsslitage och transportskador är ytterligare faktorer som bör studeras 
närmare vid utformning av nya mått. 

 
1.3 Trafiksäkerheten 
Antalet trafikdödade och svårt skadade har sina största orsaker i rattonykterhet, 
vägutformning, trafikantattityder och bilbältesanvändning. Vägstandarden har för-
modligen en mindre inverkan på trafiksäkerheten än ovan nämnda orsaker. Dock 
finns i flertalet rapporter redovisat att starka samband finns mellan ojämnhets-
måttet IRI och rapporterade trafikolyckor. Spårdjup påverkar däremot inte olycks-
frekvensen. Möjligen finns andra mått som har starka samband med trafikolyckor. 
 
1.4 Riksdagens mål för transportpolitiken 
Det övergripande målet för transportpolitiken är enligt riksdagens beslut, 2 juni 
1998, att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

Målet förtydligas i sex delmål: 
1. Ett tillgängligt transportsystem: Transportsystemet ska utformas så att 

medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan till-
godoses. 

2. En hög transportkvalitet: Transportsystemets utformning och funktion ska 
medge en hög transportkvalitet för näringslivet. 

3. En säker trafik: Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten ska vara att 
ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom 
transportsystemet. Transportsystemets utformning och funktion ska an-
passas till de krav som följer av detta. 

4. En god miljö: Transportsystemets utformning och funktion ska anpassas 
till krav på en god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kultur-
miljö skyddas mot skador. En god hushållning med mark, vatten, energi 
och andra naturresurser ska främjas. 

5. En positiv regional utveckling: Transportsystemet ska främja en positiv 
regional utveckling genom att dels utjämna skillnader i möjligheterna för 
olika delar av landet att utvecklas, dels motverka nackdelar av långa 
transportavstånd. 

6. Ett jämställt transportsystem – Transportsystemet är utformat så att det 
svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män ska 
ges samma möjlighet att påverka transportsystemets tillkomst, utformning 
och förvaltning och deras värderingar tillmätas samma vikt. 
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1.5 Riksdagens mål för trafiksäkerheten 
Långsiktiga mål 
• Ingen skall dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. Väg-

transportsystemets utformning och funktion skall anpassas till de krav som 
följer av detta. 

Etappmål 
• Antalet dödade och allvarligt skadade till följd av trafikolyckor bör fort-

löpande minskas för alla trafikantkategorier. Antalet personer som dödas till 
följd av vägtrafikolyckor bör ha minskat med minst 50 procent år 2007 räknat 
från 1996 års nivå. 

 
1.6 Vägverkets övergripande mål 
• Vägverket ska verka för att åstadkomma ett effektivt och miljöanpassat väg-

transportsystem som uppfyller högt ställda krav på trafiksäkerhet med hänsyn 
tagen till tillgänglighet och regional balans 

• Vägverket ska verka för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt inom väg-
transportsystemet och att vägtransportsystemets utformning och funktion an-
passas till de krav som följer av detta 

• Vägverket ska fortlöpande minska miljöpåverkan, intrång och barriäreffekter 
av väghållning 

 
 
 
2 Vägytemätning med mätbil 
Vägytemätningar i stor skala är en företeelse som förekommit i Sverige sedan 
andra hälften av 1980-talet. Årligen mäts en stor del av det statliga belagda väg-
nätet med mätbilar. Den mätning som utförs är beröringsfri och sker i normal 
trafikrytm. I och med att mätningen sker i normal trafikrytm utan avstängningar är 
den mycket trafiksäker. Mätningarna används i flera syften bl.a. till uppföljning av 
vägstandarden i riket, till resursplanering av vägunderhållet för landets regioner 
men även på objektnivå vid urval av underhållsobjekt. De data som används från 
mätbilarna har i stort sett varit oförändrade sedan starten av mätningarna. Det är 
framförallt två mått som använts i de system som Vägverket har för beslutsfatt-
ande och resursplanering. Dessa mått är ojämnhetsmåtten, spårdjup och IRI (Inter-
national Roughness Index). Mätbilarna har tekniskt utvecklats flera generationer 
sedan starten men de mått som används är i praktiken oförändrade. Då efterfrågan 
av nya mått finns och det mäts och kan samtidigt mätas så pass mycket mer än 
bara spårdjup och IRI är det till en låg kostnad möjligt att utöka detta. 
 
 
 
3 Andra typer av mätningar på vägar 
Mängden mätningar av vägtillstånd och vägrelaterade egenskaper har stadigt ökat 
under den senaste femårsperioden. En stor del i denna ökning står Region Mitts 
satsning på BärUnd-projektet för. Denna satsning har främjat utvecklingen av 
många typer av mätutrustningar och analysmetoder, framförallt mätning av lager-
tjocklek, beläggningstjocklek och vattenhalt m.m. med hjälp av georadar. 
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3.1 Georadar (Markradar) 
Kapacitet: Mätning av beläggningstjocklek kan göras i fart ca: 50 km/h–70 km/h. 
En lägre hastighet krävs vid undersökning av djupare lager. 
Begränsningar: Låg utvärderingshastighet samt låg mäthastighet vid mätning av 
djupa lagertjocklekar. Noggrannheten vid bestämning av lagertjockleken är bero-
ende av vilket djup som undersöks men bedöms vara tillräcklig. 
Kan användas på vägnätsnivå: I dagsläget är metoden inte tillräckligt utvecklad 
för inventering av helt vägnät på grund av låg mäthastighet och omfattande 
manuell tolkning. 
 
3.2 Friktion 
Kapacitet: Normal mäthastighet 70 km/h. 
Begränsningar: Den friktion som efterfrågas på vägbanan vid barmark är våt-
friktion. Detta innebär kapacitetsproblem vid mätning på vägnätsnivå. Mätarna 
måste bära vatten med sig som måste fyllas regelbundet. De mekaniska system 
som används idag har ett slitage som påverkar stabiliteten vid vägnätsinventering.  
Kan användas på vägnätsnivå: Nej, den väg man bör gå är att prediktera friktion 
från texturmätning. Teknik för mätning av mikrotextur saknas i dagsläget vilket är 
nödvändigt för en säkrare bedömning. 
 
3.3 Fallvikt 
Kapacitet: Ca: 200 mätpunkter per dag. 
Begränsningar: Statisk mätmetod, kräver avskyltning av vägen. 
Kan användas på vägnätsnivå: Nej. 
 
3.4 Laser RDT (Road Deflection Tester) 
Kapacitet: Normal trafikrytm. 
Begränsningar: Fastslagna utvärderingsmetoder och mått finns ej och ytterligare 
valideringsstudier behöver utföras. 
Kan användas på vägnätsnivå: Potentiellt finns möjligheten att använda denna 
typ av utrustning men i dagsläget är metoden ej validerad. En användning kan 
vara att finna de avsnitt där noggrannare mätningar med fallviktsmätare skall 
göras. 
 
3.5 Okulärbesiktning 
Kapacitet: Inventering enligt Bära eller Brista kan utföras av ca: 1–2 mil per dag. 
Begränsningar: Låg kapacitet för applicering på vägnät. Som kontrollmetod är 
subjektiv bedömning inget alternativ, pga. dålig reliabilitet. 
Kan användas på vägnätsnivå: Nej. 
Kommentar: En okulär besiktning kan aldrig ersättas med maskinella system på 
objektnivå. Den tränade människan är oöverträffad med all den kunskap som 
finns. 
 
3.6 Videoinventering 
Kapacitet: Normal trafikrytm. 
Begränsningar: Motljus, regn och dimma. 
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Kan användas på vägnätsnivå: Ja, med vissa förbehåll för bildernas kvalitet kan 
inventering av vägnät utföras. 
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3.7 Provtagning 
Kapacitet: Okänd. 
Begränsningar: Statisk metod. 
Kan användas på vägnätsnivå: Nej. 
Kommentar: Flera metoder finns bl.a. Underlättaren och manuell provtagning. 
 
3.8 Siktsträckor 
Kapacitet: Okänd. 
Begränsningar: Skiftande siktsträckor vid olika årstider tack vare lövverken i 
träd samt buskning intill vägmiljön m.m. 
Kan användas på vägnätsnivå: Okänt. 
Kommentar: Mätningar av siktsträckor utförs genom att två fordon har radio-
kontakt och rapporterar siktsträckan mellan varandra. 
 
3.9 Retroreflektion 
Kapacitet: Låg. 
Begränsningar: Statiska mätmetoder. 
Kan användas på vägnätsnivå: Nej. 
Kommentar: Metodbeskrivning finns. Retroreflektion: Metodbeskrivning VV 
MB 581:1996. Metoder finns för mätning av retroreflektion i fart. Viss svårighet 
att kombinera med denna typ av mätning, mätbilen finns pga. sidoläge m.m. 
 
 
 
4 Begränsningar 
Att utföra mätningar på och kring vägar är ett stort verksamhetsområde där 
hundratals olika metoder finns för att täcka behoven. En del av denna verksamhet 
består av mätbilar för vägtillståndsbeskrivning. Denna rapport begränsar sig 
huvudsakligen till möjlig utveckling av objektiva tillståndsmätningar av vägen 
och den närmaste omgivningen. Närmare bestämt behandlar rapporten främst mät-
ning med mätbil (t.ex. Laser RST eller Profilograf) men berör i viss mån andra 
mätmetoder såsom fallvikt, RDT, markradar och okulärbesiktning. 
 
 
 
5 Syftet med detta underlag 
Idag upphandlar Vägverket tjänsten att utföra mätningar på vägnätet. Ambitionen 
är att hålla ett så intakt mätsystem som möjligt under produktionsperioden. Ett 
syfte med detta underlag till en strategisk utvecklingsplan för nya mått för vägtill-
ståndsmätning är att planera den mätverksamhet som ska utföras under nästa upp-
handlingsperiod (2005–2008). Sekundärt finns en rad funktioner/mått som redan 
idag mäts och som ensamma eller som kombinationsmått kan införas i de PM-
system som används inom Vägverket. Hur ska detta göras? Alla är säkert överens 
om att de två mest använda måtten (IRI och Spårdjup max) inom vägytemät-
ningen inte ger tillräcklig information för Vägverkets syften. 



 

VTI notat 23-2002 15 

Behoven av nya mått kan ställas från de modeller som används eller utvecklas 
för att beräkna ett antal olika effekter som påverkar, bl.a. 

 
• Trafiksäkerhet 
• Skador hos trafikanter orsakade av dåliga vägar 
• Miljö 
• Godsskador 
• Fordonsslitage 
• Uppföljning av vägstandard 
• Vägunderhåll – barmark 

  – vinterväghållning 
• Regelverk – ATB-väg 

 
Vilka mått krävs för att tillgodose punkterna ovan? Kan de mätas idag, imorgon 
eller aldrig? Vilken vikt har de gentemot andra mått? Hur kan de implementeras i 
regelverk som ATB-väg och metodbeskrivningar? Kan dessa mått mätas ur en 
rimlig ekonomisk synvinkel? Vem är kund för måtten? Är de lämpliga för väg-
nät/objekt? Dessa frågor är de primära i detta projekt. Modellen vid studerandet 
av de mått som föreslås är nedanstående. 
 

 
Figur 1  Principschema för implementering av nya mått. 
 
 
 
6 Några förutsättningar 
Förutsättningen för att få adekvata mått på de egenskaper som beskriver effekter 
varierar beroende på många faktorer. Ska det vara stickprov? Ska man betrakta 
hela vägbredden eller nöja sig med att mäta i höger hjulspår? Ska man anpassa 
mätningar efter den förändrade spårvidden? Hur ofta ska man mäta beroende på 
förändringstakten hos egenskapen, varje år eller mindre tätt? Ska man mäta olika 
ofta beroende på vägtyp? Ska man mäta när vägen har sitt bästa eller sämsta 

Vägnätsmätning Objektmätning 

FÖRSLAG 

Behov/Brister Tekniska möjlig-
heter/ekonomi

Möjliga 
handlingsalternativ
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tillstånd eller beroende på vilka egenskaper man vill fånga? Finns det regionala 
skillnader som påverkat mätstrategin? Vilken längd ska man bilda medelvärde 
över för att representera vägen, 20, 100 eller 400 meter eller ska man hantera 
dynamiska längder bestämda utifrån homogenitet för en given egenskap? Ska man 
ha gemensamma krav på positionering, identifikation och dataformat för olika 
typer av mätningar? Vilka ska få tillgång till gjorda mätningar? Ska man ha olika 
mätmetoder för samma egenskap på vägnät och objektsnivå? Kan man använda 
mätmetoder för belagd väg på grusväg? Behövs övergripande grusvägsmått? Hur 
ser en beredskapsplan ut för mått och mätmetoder då nya konstruktioner och 
material införs, t.ex. två plus ett vägar? Hur ska man hantera mätdata som är 
färskvara? På en grusväg ändras egenskaperna under dagen. Ett mått som kurvatur 
är oftast stabilt i flera år och behöver ej mätas årligen. All data om vägtillståndet 
kräver information om trafikmängden (antal axellaster). Hur påverkar kvaliteten i 
dessa räkningar utfallet i de modeller som finns för tillståndutvecklingar och ned-
brytning? 
 
 
 
7 Efterfrågade mått 
7.1 Vägverkets regioner 
Vägverkets regioner är idag de största användarna av Vägverkets beslutsstöds-
system (PMS) och bör därmed ha det största inflytandet på vad som ska in-
begripas. Ett möte där alla regioner bjöds in med syftet att ge sin åsikt om vilka 
mått som saknas hölls i Jönköping 2001-09-17, se nedan och bilaga 2. 

En kort sammanfattning av mötet med de regionala representanterna kan göras 
genom följande beskrivning. Mått som framkom som saknade på vägnätsnivå och 
som är mätbara idag eller inom en framtid kan sammanfattas i följande tabell. 

 
Tabell 1  Sammanfattning av mått eller funktioner efterfrågade av Vägverkets 
regioner. 

Mått/funktion Mätbar Mätmetod Mått 
 Idag Snar 

framtid 
>5 år   

Bärighetsindex  X (X) Kombination 
Georadar 

Fallvikt/RDT 

Lagertjocklek 
Deflektion 

Temperatur 
Vattenhalt 

Hålrumshalt  X  Georadar  
Separationer X   Mätbil Makrotextur 
Kanthäng  X  Mätbil Nytt mått 
Videoinventering 
av vägomgivning 
t.ex. skärning/bank 

X   T.ex. mätbil Digitala videobilder

Sprickor  X  Mätbil t.ex. 
Skadeyta/20 m 

Potthål  X  Mätbil t.ex. 
Skadeyta/20 m 
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Förutom de ovanstående mätbara måtten eller funktionerna finns viktig bak-
grundsinformation som efterfrågas. Viss information mäts eller finns idag och 
annan information planerar man att mäta. 
 
• Jordart 
• Trafikmängd 
• Axellast 
• Trafikens sidoposition (nya situationer, breda körfält, 2+1 väg, nya material 

m.m.) 
 
A och O för att nyttja all data är positioneringen och vägnätsanknytningen. 
Samma vägnätsmodeller måste användas för att kunna studera flera mått och bak-
grundsinformation tillsammans. Ett presentationsverktyg för detta är upphandlat 
och kommer att vara ett viktigt arbetsverktyg i framtiden. 
 
7.2 Mätdataleverantörer 
7.2.1 Scandiaconsult – RST Sweden 
Framkomna erfarenheter och önskemål från möte är inarbetade i de förslag som 
finns i underlaget. 
 
7.2.2 Vägverket Konsult  
Framkomna erfarenheter och önskemål från möte är inarbetade i de förslag som 
finns i underlaget. 
 
7.2.3 Radar Väg Analys – RVA 
Framkomna erfarenheter och önskemål från möte är inarbetade i de förslag som 
finns i underlaget. 
 
7.3 Forskare, VTI 
Ett möte med delar av VTI:s forskare inom vägteknik och drift- och underhåll 
hölls den 9 november 2001. 

Deltagare: Leif Sjögren, Anita Ihs, Inger Forsberg, Björn Kalman, Gudrun 
Öberg, Lars-Göran Wågberg , Sven-Olof Lundkvist och Thomas Lundberg. 

Följande personer var förhindrade att närvara vid mötet men har lämnat 
synpunkter: Ulf Sandberg och Leif G Wiman. 

 
 

7.3.1 Vägmarkeringar 
Ett antal krav finns på vägmarkeringar. I ATB-väg kapitel H ställs 3 olika krav på 
vägmarkeringen. Kraven avser retroreflektion, luminanskoefficient och friktion. 
Tillståndsmätning av vägmarkeringar har i projektform pågått under två år. 

Inom detta område har man kommit relativt långt med krav avseende vilka 
egenskaper och mätmetoder man ska använda. De valda mätmetoderna är dess-
värre statiska och kräver personal på vägen. Det finns mätmetoder för mobil mät-
ning av retroreflektans. Frågan är om dessa metoder går att kombinera med den 
traditionella mätningen med mätbil. Troligen kräver dessa två typer av mätning 
olika placering i sidled. 
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7.3.2 Effektmodeller 
Vilka mått behövs till de effektmodeller som används i Vägverket? Arbetet med 
utveckling av modellerna och att fastställa samband pågår bland annat på VTI. 
Några av de förslag på mått som framkommit var: 
 
• Barmarksfriktion (tillgängligt väggrepp) 
• Mikrotextur (stöd för väggrepp/friktion) 
• ”Stöttal” (jämnhetsmått för korta ojämnheter/ komplement till IRI måttet) 
 
Dessutom ansågs det att bättre mått behövdes för beskrivning av rullmotstånd och 
bränsleförbrukning. 

Mer information finns att hämta i Vägverkets effektkatalog, Drift och under-
håll, Effektkatalog publikation:2001:77. 

Ett exempel på kombinationsmått har också diskuterats. Måttet spårdjup togs 
en gång fram för att beskriva vägens nedbrytning och slitaget på vägytan. Idag 
används det bland annat för att försöka få fram effekter på trafiksäkerheten. Då 
man betraktar trafiksäkerheten med utgångspunkt från vägytan är det främst väg-
greppet som är intressant. Det vill säga, man måste ta hänsyn till det vatten som 
hamnar på vägytan och som stannar kvar och bildar pölar. Förslaget till kombina-
tionsmått som kan indikera vägavsnitt som kan utgöra fara för tappat väggrepp 
(t.ex. vattenplaning) är att använda spårdjupet, tvärfallet och slå samman dessa till 
ett mått. Man delar in de enskilda måtten i 3 klasser, litet, normalt och stort. Där 
det är litet spårdjup och stort tvärfall rinner vattnet bort och risken är liten där 
tvärfallet är litet och spårdjupet stort är risken stor. Detta kan sedan byggas ut med 
backigheten. Där det är svackor i längsled samlas vattnet. Ytterligare utbyggnad 
kan göras med hjälp av makrotexturen som kan avgöra om ytan är en dränerande 
yta eller ej vilket kan innebära att trots spårdjup rinner vattnet bort under ytan. 
Allt detta kan implementeras redan nu och också på gammal data. Möjligen är 
kvaliteten i backigheten för dålig. 
 
7.3.3 Vägnedbrytning 
Mått som beskriver vägens nedbrytning efterfrågas. Det talades om spårform och 
förfinad teknik avseende mätmetod för tvärprofilen. En tätare beskrivning av 
medeltvärprofilen efterfrågades. 

Ett sätt att undersöka bindemedlets egenskaper beröringsfritt föreslogs. Om 
man kan avgöra bindemedlets åldringsegenskaper och sprickbenägenhet kan de 
första tecknen på beläggningens åldrande och benägenhet att spricka bestämmas. 

Inventering av dikningen är ett mått eller egenskap som saknas. Finns möjlig-
heten att mäta det beröringsfritt i hög hastighet skulle det ge viktig information för 
vägnedbrytning. Metoder finns i dag för kontaktlös bestämning av avstånd till 
sidohinder som kan användas för detta ändamål. 
 
7.3.4 Objektiv mätning av grusvägar 
Objektiva mått för mätning av grusvägar efterfrågades. Ett doktorandprojekt med 
inriktning på grusvägar har genomförts på VTI (CDU, Alzubaidi, Hossein). Flera 
av de föreslagna metoderna kan implementeras och mätas objektivt med mätbil. 
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7.4 Bärighetsinventering 
En egenskap som inte inventeras på vägnätsnivå är vägens bärighet. Bärighet defi-
nieras enligt ATB-väg som följer, ”Högsta last, enstaka eller ackumulerad, som 
kan accepteras med hänsyn till uppkomst av sprickor eller deformationer”. Inom 
detta område har flera regioner varit aktiva, med olika angreppssätt. Tre exempel 
på olika angreppssätt är Region Väst, Region Mitt och Region Mälardalen. 

Region Väst angreppssätt har varit att från mätbilsparametrarna IRI och Spår-
djup och trendanalys av dessa mått skapa ett index i tre nivåer, godtagbar, 
tveksam och dålig bärighet. Vägnät med vägnummer >500 har ingått i studien och 
vägnätet har delats in i 400 m-sträckor med avseende på det skapade indexet. 

Region Mitt har genom sitt BärUnd-projekt (se kapitel 7.5) också angripit 
bärighetsproblematiken på vägnätsnivå. En omfattande inventering har utförts av 
delar av vägnätet, där man nu slutfört det fjärde året av en femårsplan. Förutom 
mätbilsdata har markradar, fallvikt, okulärbesiktning och provtagning utförts av 
ca 100 mil årligen. Av dessa 100 mil har för arbetet upphandlad konsult prioriterat 
undersökt vägnät med hänsyn till bärighetshöjande åtgärder. 

Region Mälardalen har angripit bärighetsproblematiken på ett liknande sätt (se 
bilaga 3) som region Mitt. Ungefär samma mätningar utförs, med den skillnaden 
att angreppssättet att beräkna bärighetsindexet är förutbestämt enligt en viss 
formel (Bärighetsindex = 0,5*vägkonstruktion + 0,3*avvattning + 0,2*vägyta). 
Denna undersökning avser 6 förutbestämda objekt, dvs. ingen inventering på väg-
nätsnivå. 

 
7.5 BärUnd-projektet 
Mycket kortfattat kan BärUnd-projektets syfte beskrivas enligt nedan. ”På 
vägnätsnivå åtgärdsprioritera vägar med hänsyn till bärighetsproblem.” 

Nedan följer delar av upplägget för BärUnd-projektet. 
 
• Vägnätet delas upp i 500 m-sträckor 
• Använda mått från mätbil: IRI vår/sommar (höger) samt spårdjup max 
• Förutom mätbilsmått används georadar, provtagning, fallvikt och manuell 

kartering enligt ATB-väg 
• Målet är att i möjligaste mån använda rullande mätmetoder 
• Cirka 100 mil inventeras årligen 
• 4 år genomförda av en femårsplan 
• Eventuell fortsättning av detta arbetssätt ej beslutat, men önskat 
• Det undersökta vägnätet delas in i tre klasser med avseende på behov av 

bärighetshöjande åtgärder 
• Ett försök med lönsamhetsberäkning och livslängdsberäkning av objekt är 

utförd genom s.k. ERI (Economical Roughness Index) 
• Den konsult som får uppdraget har friheten att på eget tillvägagångssätt 

skapa sin egen bärighetsprioritering 
• Uppdragen delas upp per län 
• Sträckorna innefattar såväl grusvägar som belagda vägar, där grusvägarna 

ej mäts med mätbil 
• Undersökningen omfattar vägytan och 2 m under densamma 
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• Regionen väntar med insaltning av de grusvägar som ingår i projektet med 
hänsyn till georadarmätningen (höga salthalter försvårar utvärderingen av 
georadar) 

• Georadarmätningen sker på våren 
• Fallviktsmätningen ska utföras under den värsta tjällossningsperioden 
• Konsulternas arbetssätt och resultat är likvärdigt 
• Det som skiljer sig mellan konsulterna är sättet att presentera, men även 

det börjar ta samma former 
• De vägar som ingår i undersökningen mäts med mätbil vartannat år 

(extramätning beställs av regionen) 
 
 
 
8 Befintliga och möjliga mått att införa på kort 

sikt 
Gemensamt för dessa mått är att de finns idag eller är tekniskt och ekonomiskt 
möjliga att implementera redan nu. Det som mäts idag används i mer eller mindre 
utsträckning i modeller eller vid detaljerad analys av en specifik vägsträcka. Dessa 
mått är viktiga att hålla intakta för uppföljning av trender. De nya måtten i kapitel 
9 kan ses som ett komplement till dessa. 
 
8.1 Längsprofil höger och vänster 
Mätmetod:  Mätbil 
Mäthastighet: Normal trafikrytm (upp till 90 km/h). 
Metodbeskrivning: Preliminär metodbeskrivning finns. 
 Metodbeskrivningen togs fram i samband med mät-

ningarna vid kvalificeringen för upphandlingen av väg-
ytemättjänsten 2000. 

Regelverk:  Måttet används inte i något regelverk. 
 
Längsprofilen är grunden för jämnhetsmätningen som utförs av mätbilarna. 
Längsprofilen beskriver vägens höjdprofil för våglängder mellan ungefär 0,2 och 
100 m. Sampelavståndet är 0,1 meter. 
 
8.1.1 Vägnätsmätning 
Längsprofilen i både vänster och höger hjulspår är i dag obligatoriska parametrar 
vid vägnätsmätning. 
 
8.1.2 Objektmätning 
Längsprofilen i höger hjulspår är i dag en obligatorisk parameter vid objekt-
mätning, dvs. då jämnhetsmätning efterfrågas ska längsprofilen i det högra hjul-
spåret också samlas in. 
 
8.1.3 Strategi 
8.1.3.1 Behov/brister 
I dagsläget utnyttjas inte längsprofilen vid analys av vägens ojämnhet. Då mätning 
av längsprofilen är en relativt ny företeelse kommer med all säkerhet utnyttjandet 
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stadigt att öka. Längsprofilen har många fördelar exempelvis då orsaker söks för 
ett högt IRI-värde. En stor brist är avsaknaden av användarvänliga program och 
standarder av dataformat. Tillgängligheten av data är också en stor brist. 
Vägverkets datasystem för längsprofilen är emellertid under uppbyggnad vilket 
kommer att möjliggöra en enklare hantering. 
 
8.1.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Dagens mätbilar kan samla in längsprofilen vid en rutinmässig mätning. Då inga 
speciella extra åtaganden krävs för mätningen ger detta möjligheten till en 
kostnadseffektiv insamling av mätstorheten. Mättekniskt är inte längsprofilmät-
ningen svår. Som vid all mätning med mätbil får inte vägytan vara blöt, dock kan 
vägytan vara fuktig utan påverkan. 
 
8.1.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
För att entreprenörer och Vägverkets regioner ska få upp ögonen för och kunna 
utnyttja information i längsprofilen måste dels ett administrativt datasystem finnas 
vilket möjliggör enkla datauttag och dels användarvänliga verktyg för analys. 
Dessutom bör utbildning i form av seminarie- och kursverksamhet hållas. 

Kvalitetskrav på utförda mätningar måste införas för måttet. 
 
8.1.3.4 Förslag 
För att få genomslagkraft för detta mått, som innehåller väldigt mycket informa-
tion om vägbanan, måste användningsområden specificeras tydligt. Pilotprojekt 
för att ta fram analysmetoder bör startas i nära samarbete med användare, såsom 
regioner och entreprenörer. Det finns idag flera efterfrågade vägrelaterade mått 
som bestämmes genom analys av längsprofilen, t.ex. 
 
• Regelbundet återkommande skador 
• Singulära skador 
• Sättningssvackor 
• Djupanalys av IRI (orsaksindelning) 
• Bestämning av våglängdsband relaterade till olika skadeorsaker och filter-

parametrar för beräkningar av RMS-värden 
 
Starta upp ett arbete med syftet att kvalitetssäkra leveransen av längsprofilen. 

Utveckling av analysmetoder. 
 
8.2 Medeltvärprofil 
Mätmetod:  Mätbil 
Mäthastighet: Normal trafikrytm (upp till 90 km/h). 
Metodbeskrivning: Preliminär metodbeskrivning finns. 

Metodbeskrivningen togs fram i samband med mät-
ningarna vid kvalificeringen för upphandlingen av väg-
ytemättjänsten 2000. 

Regelverk:  Måttet används inte i något regelverk. 
 
Medeltvärprofilen beskriver vägens tvärsektion exklusive tvärfall. De två yttersta 
mätpunkterna sätts till noll och övriga mätpunkternas vinkelräta avstånd relateras 
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till en rät linje mellan dessa. Medeltvärprofilen beskrivs av minst 17 mätpunkter. 
Något exakt krav på mätpunkternas placering i tvärled finns ej. 
 
8.2.1 Vägnätsmätning 
Medeltvärprofilen är i dag ett obligatoriskt mått vid vägnätsmätning. Det har 
regelmässigt samlats in sedan 1997. 
 
8.2.2 Objektmätning 
Inget krav på medeltvärprofilen finns vid objektmätning. 
 
8.2.3 Strategi 
8.2.3.1 Behov/brister 
I dagsläget används medeltvärprofilen sparsamt men flera användningsområden 
finns. Det kanske största användningsområdet för medeltvärprofilen är vid under-
hållsprojektering enligt den s.k. Fyll och Fräs–metoden. Där ingår medeltvär-
profilen som en betydande del vid beskrivningen av vägbanans geometri. Andra 
användningsområden är vid detektering av kantdeformationer. Detta görs genom 
analys av kombinerad data från medeltvärprofilen med tvärfallet. 

Överhuvudtaget är medeltvärprofilen användbar då orsaker söks till en viss 
skada på vägen då medeltvärprofilen visar tvärsektionens form. 
 
8.2.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Dagens mätbilar kan samla in medeltvärprofilen vid en rutinmässig mätning. 
Eftersom inga speciella extra åtaganden krävs för mätningen ger detta möjligheten 
till en kostnadseffektiv insamling av mätstorheten. Mättekniskt är inte medeltvär-
profilmätningen svår. Som vid all mätning med mätbil får inte vägytan vara blöt, 
dock kan vägytan vara fuktig utan påverkan. Den täthet med vilket data sparas är 
normalt 20 m. Vid specialmätningar kan tätare mätning utföras. För viss typ av 
analys finns behovet av tätare sampling både i längs men framförallt i tvärled. Det 
finns idag mätbilar som samplar mer eller mindre kontinuerligt i tvärled. Den 
information som kan erhållas från denna typ av mätbil skulle kunna ligga till 
grund för en detaljerad analys av spårform och vattensamling på väg. Dagens 
17 mätpunkter kan naturligtvis också användas i detta syfte men de mått som då 
beräknas får inte samma noggrannhet. 
 
8.2.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
För att entreprenörer och Vägverkets regioner ska utnyttja de möjligheter som 
finns och t.ex. utnyttja informationen i medeltvärprofilen, måste dels ett admin-
istrativt datasystem finnas vilket möjliggör enkla datauttag och användarvänliga 
verktyg för analys. Vägverket kommer att föra in medeltvärprofilen i de besluts-
stödsystem som idag används för möjliggörande av analys av kantdeformation. 

Kvalitetskrav på utförda mätningar måste införas för måttet. 
 
8.2.3.4 Förslag 
Att införa medeltvärprofilen i Vägverkets beslutsstödssystem kommer att möjlig-
göra en rad nya mått. Dessa nya mått kommer att kunna beräknas i en efterbe-
handling. Med den typ av mätbilar som används i Sverige idag skulle en förtät-
ning med fler mätpunkter i sidled relaterat till kostnadsökningen för att åstad-
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komma detta inte vara ekonomiskt försvarbart. Den ökade tätheten i sidled blir 
istället möjlig då en ny typ av kontinuerligt täckande mätsensorer införs. Hur ofta 
eller tätt som tvärprofilen behöver avläsas i längsled bör däremot utredas, redan 
till kommande upphandlingsperiod. 

Starta upp ett arbete med syftet att kvalitetssäkra leveransen av längsprofilen. 
 
8.2.3.5 Referenser 
– 
 
8.3 Spårdjup max 
Mätmetod:  Mätbil 
Mäthastighet: Normal trafikrytm (upp till 90 km/h). 
Metodbeskrivning: Metodbeskrivning 111 finns. Dessutom regleras måttet 

av den preliminära metodbeskrivning. Den preliminära 
metodbeskrivningen togs fram i samband med mät-
ningarna vid kvalificeringen för upphandlingen av väg-
ytemättjänsten 2000. 

Regelverk: Måttet används i ATB-väg som reglering vid under-
hållsbeläggningar samt nybyggnation. 

 
Spårdjup max är ett beskrivande mått på vägens ojämnhet i tvärled. Spårdjupet 
bestäms enligt den s.k. trådprincipen. Måttet är baserat på mätningen av medel-
tvärprofilen. Spårdjup max är ett av de två huvudmåtten vid tillståndsbeskriv-
ningen av vägnätet. 
 
8.3.1 Vägnätsmätning 
Spårdjup max är ett obligatoriskt mått vid vägnätsmätning. Det har regelmässigt 
samlats in sedan 1986. Måttet har emellertid förändrats under åren. Då måttet är 
baserat på medeltvärprofilen är antalet mätpunkter i sidled avgörande för reliabi-
liteten och storleken på mätvärdet. Ursprungligen beräknades spårdjupet utifrån 
11 mätpunkter vilket 1997 förändrades till 17. 
 
8.3.2 Objektmätning 
Spårdjup max är ett obligatoriskt mått vid objektmätning. 
 
8.3.3 Strategi 
8.3.3.1 Behov/brister 
Spårdjup max är ett väl inarbetat och pedagogiskt lättbegripligt mått som i och för 
sig har många brister. Dessa brister innebär inte att måttet ska förändras utan 
snarare kompletteras med flera mått. Måttet är tillräckligt bra för tillståndsbe-
skrivning på vägnätsnivå men på objektsnivå skulle en större detaljrikedom 
önskas med kompletterande mått. 
 
8.3.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Dagens mätbilar samlar in spårdjup max vid en rutinmässig mätning. Då inga 
speciella extra åtaganden krävs för mätningen ger detta möjligheten till en kost-
nadseffektiv insamling av mätstorheten. Mättekniskt är inte mätningen av spår-
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djupet svår. Som vid all mätning med mätbil får inte vägytan vara blöt, dock kan 
vägytan vara fuktig utan påverkan. 
 
8.3.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Att bibehålla spårdjup max som det är idag är viktigt. Det är ett väletablerat mått i 
branschen. 
 
8.3.3.4 Förslag 
Kontinuiteten som finns i måttet måste bevaras, då det används både som ett till-
ståndsbeskrivande mått och i prognosmodeller. Inga förändringar vid vägnäts-
mätning föreslås. Vid objektmätning efterfrågas däremot ofta orsaker till höga 
spårdjupsvärden exempelvis vid en underhållsbeläggning. Spårdjup max bör i 
dessa fall kompletteras, exempelvis med mått som beskriver, spridning, spårläge 
och spårtyp. Den presentationslängd som används idag är tillräckligt detaljerad för 
de behov som finns. 
 
8.4 IRI höger 
Mätmetod:  Mätbil 
Mäthastighet: Normal trafikrytm (upp till 90 km/h). 
Metodbeskrivning: Metodbeskrivning finns. 
Regelverk:  – 
 
IRI med tjugo meters presentationslängd är ett bra övergripande mått för ett väg-
näts vertikala ojämnhet i höger hjulspår. För djupanalys av ett objekt kan kortare 
presentationslängd än 20 m vara meningsfull. Där finns i dagsläget stora möjlig-
heter att från längsprofilen utföra dessa beräkningar. 
 
8.4.1 Vägnätsmätning 
IRI är ett obligatoriskt mått vid vägnätsmätning. Det har regelmässigt samlats in 
sedan 1987. 
 
8.4.2 Objektmätning 
IRI är ett obligatoriskt mått vid objektmätning. 

Vid objektsmätning kan det vara lämpligt att presentera IRI med en kortare 
presentationslängd. Dock bör IRI användas som ett övergripande mått även vid 
dessa mätningar. För detektering av singulära skador och dylikt bör, på grund av 
den inbyggda tröghet som finns i IRI-modellen, andra mått användas. En fråga 
man kan ställa sig är om det är tillräckligt att mäta i höger hjulspår? 
 
8.4.3 Strategi 
8.4.3.1 Behov/brister 
Vad som framför allt behövs är mer information om IRI-modellen. I dagsläget 
finns det en stor osäkerhet om vad IRI egentligen representerar. 
 
8.4.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Se motsvarande rubrik för ”Längsprofil höger och vänster”. Kraven för beräkning 
av IRI är inte så stora, och de längsprofiler som samlas in av de system som är 
verksamma i Sverige lämpar sig mycket väl för IRI-beräkning. 
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8.4.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Att bibehålla IRI som det är idag är viktigt. Det är ett väletablerat mått i 
branschen. 

Utbildning om vad IRI-modellen är behövs. Denna utbildning kan inkludera 
andra jämnhetsmått som RMS i längsled samt frekvensanalys m.m. För att arbeta 
med kortare presentationslängd än 20 m krävs också en stor arbetsinsats med att ta 
fram gränsvärden och skaffa sig kännedom om detta ”nya” mått. 
 
8.4.3.4 Förslag 
Svensk dokumentation som beskriver vad IRI är och hur det beräknas från en 
längsprofil t.ex. i samband med framtagande av en utbildning som behandlar 
längsprofiler, IRI, och andra mått. 
 
8.4.3.5 Referenser 
”On the calculation of international roughness index from longitudinal road 
profile”, Sayers, Michael W. Transportation Research Record 1501, 1995, 1–12. 
 
8.5 Tvärfall 
Mätmetod:  Mätbil 
Mäthastighet: Normal trafikrytm (upp till 90 km/h). 
Metodbeskrivning: Preliminär metodbeskrivning för vägnät finns. Metod-

beskrivningen togs fram i samband med  mätningarna 
vid kvalificeringen för upphandlingen av vägytemät-
tjänsten 2000. För objektmätning gäller VVMB 111. 

Regelverk: Måttet används i ATB-väg som reglering vid under-
hållsbeläggningar samt nybyggnation, ATB, VU 9.4 
kap. 6.6. 

 
Det finns två olika definitioner på tvärfall inom Vägverkets regelverk. Dessa två 
definitioner är tvärfall enligt regressionslinjemetoden och ytlinjemetoden. Tanken 
med dessa mått är att beskriva vägens lutning i tvärled i förhållande till hori-
sonten. Detta är ett viktigt mått med tanke på vattenavrinning och vägutformning. 
Tvärfall är starkt knutet till måttet kurvatur. 
 
8.5.1 Vägnätsmätning 
Tvärfall är ett obligatoriskt mått vid vägnätsmätning. Det har regelmässigt samlats 
in sedan 1987. 
 
8.5.2 Objektmätning 
Tvärfall är ett obligatoriskt mått vid objektmätning. 
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8.5.3 Strategi 
8.5.3.1 Behov/brister 
En bättre definition av hur tvärfall ska mätas behövs. Vid mätning på smala vägar 
innebär den nuvarande definitionen att med den mätbredd som används inverkar 
det motstående körfältet på tvärfallsvärdet, dvs. det mätta körfältets tvärfall blir 
felaktigt. 

En presentationslängd på 20 m är för lång för beskrivningen av tvärfallet. 
Det finns idag inga kvalitetskrav vid dataleverans för vägnätsmätningen. 
 

8.5.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Dagens mätbilar samlar in tvärfall vid en rutinmässig mätning. Då inga speciella 
extra åtaganden krävs för mätningen ger detta möjligheten till en kostnadseffektiv 
insamling av mätstorheten. 
 
8.5.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Införa ett nytt mått med hänsyn till kapitel 9.4 och bibehålla de två övriga måtten. 

Förändra presentationslängden för tvärfallet. 
 

8.5.3.4 Förslag 
En översyn av tvärfallsdefinitionen bör utföras, se vidare i kapitel 9.4. 

Under denna upphandlingsperiod kommer inte någon förändring av presenta-
tionslängder för tvärfall att ske. Inför upphandlingen 2004 för perioden 2005–
2008 bör detta diskuteras. 

Ställa kvalitetskrav vid dataleverans för vägnätsmätning. 
 

8.5.3.5 Referenser 
Vägverkets metodbeskrivning 111:1998. Granlund och Lang, ”Vägbanemodell för 
datorstödd utformning av underhållsbeläggningar” Vägverket publikation 
100:1999. 
 
8.6 Backighet 
Mätmetod:  Mätbil 
Mäthastighet: Normal trafikrytm (upp till 90 km/h). 
Metodbeskrivning: Preliminär metodbeskrivning finns. 
 Metodbeskrivningen togs fram i samband med mät-

ningarna vid kvalificeringen för upphandlingen av väg-
ytemättjänsten 2000. 

Regelverk:  Måttet används inte i något regelverk. 
 
Backigheten beskriver vägens lutning längs färdriktningen i förhållande till hori-
sonten som ett medelvärde för 20 m. Måttet kan användas för vägutformning samt 
som en del i vattenavrinning och beräkning av vattenbildning (se kapitel 9.7) på 
vägen. Backigheten är också ett viktigt mått vid en tredimensionell geometrisk be-
skrivning av vägbanan vid underhållsprojektering, typ Fyll och Fräs. 
 
8.6.1 Vägnätsmätning 
Backighet är ett obligatoriskt mått vid vägnätsmätning. Det har regelmässigt 
samlats in sedan 1987. 
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8.6.2 Objektmätning 
Inga krav finns vid mätning för underhållsprojektering. 

Rekommendationer finns för tredimensionell inmätning vid underhålls-
projektering, Vägverket publikation 100:1999. 
 
8.6.3 Strategi 
8.6.3.1 Behov/brister 
Kvalitetskrav på utförda mätningar måste införas för måttet. Periodiciteten med 
vilken inmätning av denna mätstorhet sker kan ifrågasättas. Vägens profil, i det 
område som backigheten beskriver den, behöver inte mätas in varje år. Det är ett 
mått som är relativt stabilt över tiden. Endast vid nybyggnation skulle backig-
hetsmätning vara aktuell. Den förändring som sker på grund av trafiken av vägens 
höjdprofil fångas upp av längsprofilmätningen. 
 
8.6.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Dagens mätbilar samlar in backighet vid en rutinmässig mätning. Då inga 
speciella extra åtaganden krävs för mätningen ger detta möjligheten till en kost-
nadseffektiv insamling av mätstorheten. 
 
8.6.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Förändra periodiciteten för inmätning av vägens backighet. 
 
8.6.3.4 Förslag 
Ställa kvalitetskrav vid dataleverans för vägnätsmätning. 

Mätningen av denna mätstorhet bör endast utföras en gång per fyraårsperiod, 
samt vid nybyggda vägsträckningar. 

 
8.6.3.5 Referenser 
Granlund och Lang, ”Vägbanemodell för datorstödd utformning av underhållsbe-
läggningar” Vägverket publikation 100:1999. 
 
8.7 Kurvatur 
Mätmetod:  Mätbil 
Mäthastighet: Normal trafikrytm (upp till 90 km/h). 
Metodbeskrivning: Preliminär metodbeskrivning finns. 
  Metodbeskrivningen togs fram i samband med 

 mätningarna vid kvalificeringen för upphandlingen av 
 vägytemättjänsten 2000. 

Regelverk:  Se 8.5 tvärfall. 
 
Kurvaturen beskriver vägens horisontalkurvatur. Värdet som sparas är en medel-
radie för färdad 20 m-sträcka för mätbilen. Måttet kan användas för vägutform-
ning. Kurvaturen är också ett mått som kan användas vid en tredimensionell 
beskrivning av vägbanan vid underhållsprojektering, typ Fyll och Fräs. Kurvatur 
är starkt knutet till måttet tvärfall. 
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8.7.1 Vägnätsmätning 
Kurvatur är ett obligatoriskt mått vid vägnätsmätning. Det har regelmässigt sam-
lats in sedan 1988. 
 
8.7.2 Objektmätning 
Inga krav finns vid mätning för underhållsprojektering. 

Rekommendationer finns för tredimensionell inmätning vid underhålls-
projektering, Vägverket publikation 100:1999. 
 
8.7.3 Strategi 
8.7.3.1 Behov/brister 
Kvalitetskrav på utförda mätningar måste införas för måttet. Periodiciteten med 
vilken inmätning av denna mätstorhet sker kan ifrågasättas. Vägens horisontal-
kurvatur behöver inte mätas in varje år. Det är ett mått som är stabilt över tiden. 
Endast vid nybyggnation skulle kurvaturmätning vara aktuell. 
 
8.7.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Dagens mätbilar samlar in kurvatur vid en rutinmässig mätning. Då inga speciella 
extra åtaganden krävs för mätningen ger detta möjligheten till en kostnadseffektiv 
insamling av mätstorheten. 
 
8.7.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Förändra periodiciteten för inmätning av vägens kuvatur. 
 
8.7.3.4 Förslag 
Ställa kvalitetskrav vid dataleverans för vägnätsmätning. 

Mätningen av denna mätstorhet bör endast utföras en gång per fyraårsperiod, 
samt vid nybyggda vägsträckningar. 
 
8.7.3.5 Referenser 
Granlund och Lang, ”Vägbanemodell för datorstödd utformning av underhållsbe-
läggningar” Vägverket publikation 100:1999. 
 
 
 
9 Möjliga mått att införa i ett längre tidsperspek-

tiv 
Morgondagens mått är av vitt skilda digniteter och kan i många fall ses som 
komplement till dagens mått i kapitel 8. 
 
9.1 Kombinationsmått av befintliga mätstorheter 
De flesta av de mått som idag mäts samlas in som separata mått för olika delar av 
vägbanan. Exempelvis kan jämnhet samlas in i både vänster och höger hjulspår. 
Genom att kombinera dessa mått kan ny information skapas. Detta är en möjlighet 
som i dagsläget inte utnyttjas nämnvärt. 
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Exempel: 
• Genom att kombinera kurvatur och tvärfall kan möjlig detektering av 

kurvor med felaktig dosering åstadkommas 
• Genom att studera textur i hjulspår och mellan hjulspår kan ett mått på 

vägens förslitning skapas 
• Genom studier av RMS-jämnhetsvärdena i kombination med IRI går det att 

avgöra orsaken till höga IRI-värden för exempelvis en underhållsbe-
läggning (korta eller långa våglängder) 

• Jämnhet i vänster och höger hjulspår ger information om homogeniteten 
tvärs vägen för ojämnheten 

• Vid kombination av tvärfall, spårdjup och medeltvärprofil kan områden 
med risk för vattensamlingar på vägen detekteras 

• Tvärfall i kombination med medeltvärprofilen kan påvisa områden med 
kantdeformationsproblem 

 
Det finns många skadetyper hos vägen som skulle kunna beskrivas på ett nytt och 
bättre sätt bara genom att kombinera befintliga mått. Detta är ett sätt att kostnads-
effektivt utnyttja all data som i dag samlas in från mätbilarna. 
 
9.2 Spridningsmått 
Då alla mått som idag mäts samplas (mäts) väldigt tätt borde en standardavvikelse 
beräknas och presenteras. Detta värde säger mycket om homogeniteten hos vägen 
med avseende på den undersökta egenskapen. Som exempel kan en jämn väg med 
en enstaka skada ge samma höga värde som en ojämn väg. Skulle en standard-
avvikelse för intervallet beräknas och sparas kunde detta indikera användaren att 
jämnhetsvärden för undersökt sektion var mycket inhomogen alternativt homo-
gen. Detta är ett alternativ till en ännu kortare presentationslängd med större data-
mängder som följd. I kombination till detta kan även fördelningar beräknas där 
resultatet räknas in i olika förutbestämda fack (frekvensfördelning för aktuellt 
mått) se tabellen nedan. 
 
Tabell 2  Exempel på detaljerad beskrivning av IRI på 20 m nivå. 

 FACK (mm/m) IRI 
(mm/m) 

IRI std 
(mm/m) 

Distans 0–1 1–2 2–3,5 3,5–   
0–20 17 % 71 % 11 %   1 % 1,8 0,9 
20–40 24 % 61 %   3 % 12 % 1,8 1,5 
40–60 18 % 72 %   9 %   1 % 1,8 0,9 

 
Denna möjlighet har sedan länge funnits och finns fortfarande för måttet spårdjup 
max. Vid beräkningen av denna mätstorhet som utförs på decimeternivå beräknas 
en standardavvikelse och dessutom delas måttet in i tre olika intervall % >5 mm, 
% > 10 mm samt % > 15 mm. Detta tillsammans ger mycket mer information om 
spårdjupet än ett ensamt spårdjupsvärde. Denna information används dock inte i 
dagsläget. 
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9.3 Längsvariation av tvärfall 
Mätmetod:  Finns ej någon vedertagen. 
Mäthastighet: Finns ej någon vedertagen. 
Metodbeskrivning: Finns ej. 
Regelverk:  Måttet används inte i något regelverk. 
 
Detta mått beskriver de tvära kast som speciellt den tunga trafiken utsatts för vid 
framförallt kanthäng. Denna skadetyp är ur trafiksäkerhetssynpunkt mycket farlig 
då den kan orsaka vältningsolyckor. Detta mått skulle vara bra vid vägnäts-
inventering för utpekande av riskområden. 
 
9.3.1 Vägnätsmätning 
Används ej. 
 
9.3.2 Objektmätning 
Används ej. 
 
9.3.3 Strategi 
9.3.3.1 Behov/brister 
Denna typ av mått skulle vara ett bra komplement till ett kantdeformationsmått 
som mera talar om storleken eller förekomsten av en kantdeformation. 
 
9.3.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Dagens 20 m-värden är en för lång presentationslängd för att kunna beskriva detta 
problem. Troligtvis krävs kortare presentationslängder mindre än 5 m. 
 
9.3.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Minska presentationslängden för tvärfallsmätning. 
Utnyttja data från rollrörelser i en fullcar-modell (se vidare i kapitel 9.28). 
 
9.3.3.4 Förslag 
Under denna upphandlingsperiod kommer inte någon förändring av presenta-
tionslängder för tvärfall att ske. Troligtvis är vägen via en fullcar-modell det bästa 
alternativet för att registrera tvärfallsförändringar. 
 
9.3.3.5 Referenser 
– 
 
9.4 Tvärfall – smala vägar 
Mätmetod:  Finns ej någon vedertagen. 
Mäthastighet: Finns ej någon vedertagen. 
Metodbeskrivning: Finns ej. 
Regelverk:  Måttet används inte i något regelverk. 
 
Detta mått är speciellt utformat för smala vägar, 6 m och mindre. De mått för tvär-
fall som används idag ger inte fullgod information för dessa vägtyper. 
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9.4.1 Vägnätsmätning 
Används ej. 
 
9.4.2 Objektmätning 
Används ej. 
 
9.4.3 Strategi 
9.4.3.1 Behov/brister 
Det finns problem vid beskrivning av tvärfallet för smala vägar enligt den defini-
tion som idag används i Vägverkets Metodbeskrivningar. Då bilens mätbredd 
överstiger körfältets bredd innebär detta att motstående körfält inkräktar på upp-
mätt tvärfall. 
 
9.4.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Från den mätning på 20 m-nivå som sker idag av tvärfall och medeltvärprofil kan 
ett nytt tvärfallsvärde approximeras. Detta innebär inga kostnader mer än imple-
mentering i beslutsstödssystemen (PMS). 
 
9.4.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Detta värde kan antingen utföras som efterbearbetning på 20 m-nivå eller utföras i 
realtid alternativt från rådata (decimeternivå). 
 
9.4.3.4 Förslag 
En efterbearbetning av medeltvärprofil och ytlinjetvärfall i syfte att beräkna tvär-
fall för smala vägar är den väg man bör gå. 
 
9.4.3.5 Referenser 
– 
 
9.5 Sättningssvackor 
Mätmetod:  Finns ej någon vedertagen. 
Mäthastighet: Finns ej någon vedertagen. 
Metodbeskrivning: Finns ej. 
Regelverk:  ATB-väg kapitel C2.1.2.1. 
 
Med sättningssvacka menas en oönskad sättning i vägens horisontalplan. Sätt-
ningssvackor är ett symptom på vägens nedbrytning. 
 
9.5.1 Vägnätsmätning 
Används ej. 
 
9.5.2 Objektmätning 
Används ej. 
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9.5.3 Strategi 
9.5.3.1 Behov/brister 
Då krav finns för största godtagbara sättningsskillnad för en vägyta bör ett be-
skrivande mått tas fram. 
 
9.5.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Längsprofilmätningen som idag är obligatorisk vid vägnätsmätning bör kunna ut-
nyttjas för att detektera sättningssvackor med en utbredning upp till 50 m med till-
räcklig noggrannhet. Om intresse för detektering av längre svackor finns bör 
backighetsvärdet utnyttjas. 
 
9.5.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Arbetet med syftet att utnyttja längsprofildata bör initieras snarast. 
 
9.5.3.4 Förslag 
Arbetet med syftet att utnyttja längsprofildata bör initieras snarast. 
 
9.5.3.5 Referenser 
Sjögren, L: ”Mätning av sättningssvackor med Laser RST”, opublicerad. 

Krav finns i ”ATB-väg” kapitel C2.1.2.1. 
 

9.6 Teoretiskt vattendjup/bredd 
Mätmetod:  Finns ej någon vedertagen. 
Mäthastighet: Finns ej någon vedertagen. 
Metodbeskrivning: Finns ej. 
Regelverk:  Måttet används inte i något regelverk. 
 
Vattenbildning på väg är ett mått för trafiksäkerheten. Detta är ett mått som kan 
åstadkommas genom att kombinera flera andra mått som medeltvärprofil (kapitel 
8.2), tvärfall (kapitel 8.5), textur (kapitel 9.22) och backighet (kapitel 8.6). Hur 
detta mått ska presenteras och beräknas finns många teorier om. Djupet, bredden 
och utsträckningen av vattensamlingen är alla intressanta parametrar för ett pöl-
index (se kapitel 9.7). 
 
9.6.1 Vägnätsmätning 
Används ej. 
 
9.6.2 Objektmätning 
Används ej. 
 
9.6.3 Strategi 
9.6.3.1 Behov/brister 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt bör riskområden för vattensamlingar på vägen 
registreras vid de övergripande vägnätsmätningarna. På objektnivå finns vanligt-
vis inte detta behov. 
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9.6.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Enkla övergripande mått baserade på medeltvärprofilen och tvärfallet kan redan 
idag beräknas, t.ex. teoretiskt maximalt vattendjup, area eller yta. Ett större arbete 
krävs för att arbeta fram en fullständig modell där hänsyn tas till vägens lutning, 
dräneringsförmåga och textur. Ett antagande av intensitet och varaktighet i neder-
börd ska ingå. 
 
9.6.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Införa ett enkelt mått i Vägverkets beslutsstödssystem (PMS). Utveckla full-
ständiga modeller för vattenbildning på väg. 
 
9.6.3.4 Förslag 
För ett snabbt resultat bör en beskrivning av en teoretisk vattensamling på väg 
införas i dagens PM-system. De mått som då kommer ifråga är vattendjup, vatten-
bredd samt utsträckning. På 20 m-nivå kan översiktliga mått skapas, med risken 
att lokala vattensamlingar inte registreras. För en mer detaljerad bild av vatten-
bildning på väg krävs en i längsled tätare samplad medeltvärprofil och tvärfall än 
dagens 20 m. 
 
9.6.3.5 Referenser 
Joelsson, C och Nilsson, T: ”Vatten på väg” Thesis 25 1998, Examensarbete 
Lunds Tekniska Högskola. 
 
9.7 Pölindex 
Mätmetod:  Finns ej någon vedertagen. 
Mäthastighet: Finns ej någon vedertagen. 
Metodbeskrivning: Finns ej. 
Regelverk:  Måttet används inte i något regelverk. 
 
Detta mått kan ses som en sammansättning av måtten i kapitel 9.6 i kombination 
med backighet, textur, dräneringsförmåga hos beläggning samt flödesteori. 
 
9.7.1 Vägnätsmätning 
Används ej. 
 
9.7.2 Objektmätning 
Används ej. 
 
9.7.3 Strategi 
9.7.3.1 Behov/brister 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt bör riskområden för vattensamlingar på vägen 
registreras vid de övergripande vägnätsmätningarna. På objektnivå finns vanligt-
vis inte detta behov. 
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9.7.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Alla parametrar för ett pölindex kan inte registreras i dagsläget. Den felande 
länken är beläggningens dräneringsförmåga samt kopplingen mellan vattenav-
rinning och textur. 
 
9.7.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Skapa en fullständig modell för vatten på väg. 
 
9.7.3.4 Förslag 
Frågan är om en fullständig modell har så pass mycket mervärde än de ”enkla” 
mått som beskriver föreslagna mått enligt kapitel 9.6. Genom att kombinera teore-
tiskt vattendjup/bredd/utsträckning och backighet kan troligtvis ett tillräckligt bra 
värde erhållas för tillståndsmätning på vägnätsnivå. 
 
9.7.3.5 Referenser 
Joelsson, C och Nilsson, T: ”Vatten på väg” Thesis 25 1998, Examensarbete 
Lunds Tekniska Högskola. 
 
9.8 Spårform 
Mätmetod:  Finns ej någon vedertagen. 
Mäthastighet: Finns ej någon vedertagen. 
Metodbeskrivning: Finns ej. 
Regelverk:  Måttet används inte i något regelverk. 
 
9.8.1 Vägnätsmätning 
Används ej. 
 
9.8.2 Objektmätning 
Används ej. 

Spårform är en metod att utifrån utseendet på medeltvärprofil kombinerad med 
tvärfallsdata avgöra orsaken till ett högt spårdjupsvärde. Är spårdjupet orsakat av 
slitage eller deformation? För att avgöra om ett högt spårdjupsvärde är en del i 
möjlig vattenbildning på vägytan behöver det kompletteras med tvärfallet och 
också längsfallet (backigheten). Kompletterande mått till spårdjupet behövs. Man 
skulle också kunna avgöra var på vägen spårdjupet finns, till vänster eller höger. 
Spårbredden är ett annat kompletterande mått som med enkelhet skulle kunna tas 
fram, det pekar på om spåren primärt orsakas av den lätta eller tunga trafiken. 

 
9.8.3 Strategi 
9.8.3.1 Behov/brister 
Kompletterande mått till spårdjup max behövs. 
 
9.8.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Förenklade mått kan skapas från ordinarie vägnätsmätning. För detaljerad infor-
mation krävs tätare sampling i tvärled, vilket innebär teknikutveckling. 
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9.8.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
De handlingsalternativ man har är att gå på de förenklade måtten eller en radikal 
förändring av dagens mätbilar. 
 
9.8.3.4 Förslag 
De förenklade måtten som spårbredd, spårtyp och spårläge bör ge så pass mycket 
mervärde till spårdjup max att en implementering i Vägverkets PM-system vore 
önskvärt. 
 
9.8.3.5 Referenser 
VVMB 112:1998. 
 
9.9 Deflektion (objekt) 
Mätmetod:  Fallvikt/Laser RDT. 
Mäthastighet: Statisk mätning/normal trafikrytm (upp till 90 km/h). 
Metodbeskrivning: VVMB 112:1998/finns ej. 
Regelverk:   
 
Deflektionen är en viktig parameter vid skapandet av ett bärighetsindex. Bärighet 
definieras enligt ATB-väg som följer, ”Högsta last, enstaka eller ackumulerad, 
som kan accepteras med hänsyn till uppkomst av sprickor eller deformationer”. 
Fallviktsmätning är en vedertagen mätmetod för deflektionsmätning medan mät-
ning av deflektion med RDT är under utveckling. Båda metoderna lämpar sig för 
mätning av objekt. 
 
9.9.1 Vägnätsmätning 
Fallviktsmätning lämpar sig inte för vägnätsmätning pga. den statiska mätmeto-
den. RDT-principen lämpar sig för mätning av stora volymer vägnät, t.ex. för att 
finna objektskandidater där fallvikten (FWD)skall mäta. 
 
9.9.2 Objektmätning 
Fallviktsmätningen ger en detaljerad bild av vägens deflektion som lämpar sig väl 
för mätning på objekt. 

RDT-tekniken är under utveckling. 
 

9.9.3 Strategi 
9.9.3.1 Behov/brister 
Behovet av deflektionsinformation är och har varit relativt konstant under en 
längre tid. Metoden lämpar sig endast för objektinsatser då metoden är statisk. 
Fallviktsmätning ger ingen kontinuerlig information om deflektionen i längsled då 
mätprincipen bygger på punktmätningar. Det är en avvägningsfråga om detaljerad 
information önskas av enstaka punkter eller om den kontinuerliga deflektionen 
önskas enligt RDT-principen. 
 
9.9.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Mätning av deflektion med fallviktsappartur kräver avskyltad väg och blir därmed 
kostsam för insatser på ett helt vägnät. 
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RDT-utrustningen är i dagsläget ett 3,1 m brett fordon som därför inte lämpar 
sig för de allra smalaste vägarna. 

 
9.9.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Kombinera fallviktsmätning och rullande deflektionsmätning. 
 
9.9.3.4 Förslag 
För att erhålla information om vägnätets bärighet krävs en snabb mätmetod. 
Denna ”snabba” mätmetod ger en översiktlig bild av vägens deflektion. Vägav-
snitt med hög deflektion bör undersökas med fallviktsutrustningen för att erhålla 
en detaljerad bild av vägens deflektion. 
 
9.9.3.5 Referenser 
– 
 
9.10 Deflektion (vägnät) 
Mätmetod:  Laser RDT. 
Mäthastighet: Normal trafikrytm (upp till 90 km/h). 
Metodbeskrivning: Finns ej. 
Regelverk:  Måttet används inte i något regelverk. 
 
Deflektionen är en viktig parameter vid skapandet av ett bärighetsindex. Bärighet 
definieras enligt ATB-väg som följer, ”Högsta last, enstaka eller ackumulerad, 
som kan accepteras med hänsyn till uppkomst av sprickor eller deformationer”. 
 
9.10.1 Vägnätsmätning 
RDT-tekniken utvecklades för att användas på vägnätsmätningar. Att få tillgång 
till kontinuerlig bärighetsinformation skulle vara av stort värde i PM-system. 
 
9.10.2 Objektmätning 
RDT-tekniken visar genomgående mycket hör repeterbarhet på objektsmätningar, 
och mycket lovande resultat för denna typ av mätningar har erhållits och 
publicerats (se referenser nedan). 
 
9.10.3 Strategi 
9.10.3.1 Behov/brister 
Måttet är fortfarande under utveckling. Lovande resultat har publicerats (se refe-
renser nedan), men RDT-tekniken måste valideras i större skala om den skall 
användas i produktion. 
 
9.10.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Det största tekniska hindret ligger i kalibreringen och databearbetningen. Dock 
har tillfredsställande resultat erhållits även med mycket enkla utvärderingsrutiner. 
 
9.10.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Utveckla efterbearbetningen av insamlat data. Initiera ett valideringsprogram för 
RDT-tekniken. 
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9.10.3.4 Förslag 
Utveckla efterbearbetningen av insamlat data. Initiera ett valideringsprogram för 
RDT-tekniken. 
 
9.10.3.5 Referenser 
”Evaluating pavement layer properties with a high-speed rolling deflectometer”, 
Andrén, Peter och Lenngren, Carl A: Nondestructive Evaluation of Aging 
Aircraft, Airports and Aerospace Hardware IV Proceedings, SPIE vol. 3994, 
192–200. 
”Evaluating subgrade properties with a high-speed rolling deflectometer”, 
Andrén, Peter och Lenngren, Carl A: Pavement, Subgrade, Unbound Materials, 
and Nondestructive Testing – Proceedings of Sessions of Geo-Denver 2000, 
Geotechnical Special Publication 98, 17–30. 
 
9.11 Sprickmätning 
Mätmetod:  Mätbil – PAVUE. 
Mäthastighet: Normal trafikrytm (upp till 90 km/h). 
Metodbeskrivning: Finns ej. 
Regelverk:  Måttet används inte i något regelverk. 
 
Sprickor i vägar är ett första tecken på en accelererad nedbrytning av vägyta och 
vägkropp. 
 
9.11.1 Vägnätsmätning 
Används ej. 
 
9.11.2 Objektmätning 
Används ej. 
 
9.11.3 Strategi 
9.11.3.1 Behov/brister 
Spruckna vägar är en alltmer vanlig företeelse. De nötningsbeständiga belägg-
ningar som används idag har en längre underhållsfri cykel än tidigare belägg-
ningar. Tidigare var ofta kriteriet för åtgärd ett för högt spårdjup mot dagens ”ut-
mattade” och spruckna vägar. Andelen tung trafik och ökande axellaster är också 
en bidragande orsak till uppkomsten av sprickor. Behovet av beskrivande mått för 
vägnätsnivå är därför stort. 
 
9.11.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Det finns en rad utrustningar för sprickmätning i världen. Få av dem är gjorda för 
mätning i normal trafikrytm och ännu färre för realtidsutvärdering. I Sverige har 
en utrustning utvecklats och provats. Denna utrustning används också i USA och 
England, där produktionsmätningar utförs. Detta system kallas PAVUE och det 
tillåter mätning i normal trafikrytm samt även realtidsutvärdering. Detta automati-
serade system ersätter emellertid inte människans insatser vid en manuell karte-
ring av sprickor. Denna subjektiva metod kan vara nödvändig på objektsnivå för 
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att avgöra åtgärdstyp m.m. men för vägnätsuppföljning är en objektiv automatise-
rad metod nödvändig. 
 
9.11.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Vägnätsmätning med PAVUE-systemet eller liknande system. 
 
9.11.3.4 Förslag 
Då projekt i syfte att evaluera denna mätmetod pågår bör detta resultat beaktas 
innan förslag ges. 
 
9.11.3.5 Referenser 
Offrell, P: ”Sprickor i asfaltvägar: en litteraturstudie”, Kungliga Tekniska Hög-
skolan. Infrastruktur och samhällsplanering. TRITA-IP-AR 98-62, Stockholm 
1998. 
Sjögren, L: ”The Laser RST PAVUE system, a pavement image acqusition and 
analysis system”, PIARC:XXth World Congress, Montreal 3–9 September 1995. 
 
9.12 Kantdeformation 
Mätmetod:  Mätbil. 
Mäthastighet: Normal trafikrytm (upp till 90 km/h). 
Metodbeskrivning: Finns ej. 
Regelverk: Regler för vägunderhåll? (Måttet används inte i något 

regelverk.) 
 
Deformationer på vägen visar sig huvudsakligen på körfältets högra sida. Det kan 
vara i form av kanthäng eller s.k. bärighetsspår. Det är alltså ett problem med 
bärighet antingen hos vägen eller vägens sidostöd. 
 
9.12.1 Vägnätsmätning 
Beräknas idag i PMS. 
 
9.12.2 Objektmätning 
Används ej. 
 
9.12.3 Strategi 
9.12.3.1 Behov/brister 
Det värde som man kan tänka sig skulle kunna fånga upp denna skadetyp är spår-
djup max. Detta värde fångar upp deformationsspåren relativt bra men kanthängen 
registreras överhuvudtaget inte. Då denna skadetyp är vanlig på det sekundära 
vägnätet behövs ett beskrivande mått. 
 
9.12.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Ett projekt med syftet att skapa ett deformationsmått med utgångspunkt från en 
”normal” vägnätsmätning är genomfört med i huvudsak positivt resultat. Den 
föreslagna metoden innebär att ingen ”extra” mätning behöver göras utan måtten 
skapas från de ordinarie vägnätsmätningarna. En i längsled tätare samplad medel-
tvärprofil skulle förbättra de föreslagna måtten ytterligare. 



 

VTI notat 23-2002 39 

 
9.12.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Då föreslagna mått är under introduktion i Vägverkets PM-system måste detta 
spridas i organisationen så att kunskap om hur måtten ska användas och vad de 
innebär blir tydlig. 
 
9.12.3.4 Förslag 
Eventuella justeringar av använda algoritmer bör utföras. Validering av införda 
algoritmer i Vägverkets PM-system måste utföras. Någon form av utbildning 
måste ske av avnämare av måtten. Pilotprojekt för utvärdering av måtten i någon 
av Vägverkets regioner bör initieras. 
 
9.12.3.5 Referenser 
Lundberg, T:” Automatiserad metod för detektering av kantdeformationer”, VTI-
notat 22-2002, VTI, 2002. 
 
9.13 Volymberäkning för spårfyllning 
Mätmetod:  Finns ej någon vedertagen. 
Mäthastighet: Finns ej någon vedertagen. 
Metodbeskrivning: Finns ej. 
Regelverk:  Måttet används inte i något regelverk. 
 
9.13.1 Vägnätsmätning 
Används ej. 
 
9.13.2 Objektmätning 
Används ej. 

Förenklade mängdberäkningar kan approximeras från en vanlig vägnätsmät-
ning. Genom att ange en minsta beläggningstjocklek för en underhållsåtgärd kan 
man med hjälp av uppmätt medeltvärprofil beräkna åtgång av massa för åtgärden. 

 
9.13.3 Strategi 
9.13.3.1 Behov/brister 
Ett behov finns vid beräkning av massavolymer vid underhållsåtgärder på det 
sekundära vägnätet. 
 
9.13.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Med utgångspunkt från medeltvärprofilen och ytlinjetvärfallet kan översiktliga 
beräkningar av massavolymer utföras på det sekundära vägnätet (smala vägar). 
Ytterligare möjligheter finns för beräkning av massor vid tvärfallsjusteringar och 
justering av vägprofilen i längsled. Vägprofilen i längsled skulle då justeras med 
hänsyn till vägens längsprofil. Ett visst utvecklingsarbete måste drivas innan en 
färdig produkt kan driftsättas. Det är ändå fråga om relativt ”enkla” beräkningar 
som skulle kunna ligga till grund för dessa beräkningar. 
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9.13.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
På objektnivå skulle denna möjlighet kunna införas i Vägverkets PM-system, 
alternativt kan detta vara en fristående modul med koppling till Vägverkets data-
baser för mätbilsdata. 
 
9.13.3.4 Förslag 
En programmodul för volymberäkning bör tas fram som kan användas vid behov. 
 
9.13.3.5 Referenser 
– 
 
9.14 Siktsträckor 
Mätmetod:  Förföljelsemätning. 
Mäthastighet: Okänd. 
Metodbeskrivning: Okänt. 
Regelverk:  Okänt. 
 
Hur stor del av vägnätet där siktsträckor mäts är okänt. De metoder som används 
är genom visuell och radiokontakt mellan två bilar. Automatiserade metoder bör 
kunna gå att införa. 
 
9.14.1 Vägnätsmätning 
Omfattning okänd. 
 
9.14.2 Objektmätning 
Omfattning okänd. 
 
9.14.3 Strategi 
9.14.3.1 Behov/brister 
Inga direkta önskemål har uppkommit för beräkning av siktsträckor. 
 
9.14.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
De mätningar som utförs av mätbilarna avseende geometrisk utformning av 
vägarna, kurvatur, längsprofil och backighet ger en stomme till att automatisera 
ett teoretiskt siktsträckemått. (Kvalitén och krav på dessa behöver fastställas.) En 
komplettering av avstånd till sidohinder måste införas för att erhålla ett komplett 
underlag för måttet. Metoder och teknik finns idag för skanning av avstånd och 
vinkel till sidohinder. 
 
9.14.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Komplettera mätbilarna med sidoavståndsmätare och skapa en teoretisk modell 
för beräkning av siktsträckor. 
 
9.14.3.4 Förslag 
Detta är ett arbete som ligger längre fram i tiden, kanske 2008. 
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9.14.3.5 Referenser 
– 
 
9.15 Roll och pitch 
Mätmetod:  Finns ej någon vedertagen. 
Mäthastighet: Finns ej någon vedertagen. 
Metodbeskrivning: Finns ej. 
Regelverk:  Måttet används inte i något regelverk. 
 
9.15.1 Vägnätsmätning 
Då roll- och pitchrörelser kan vara mycket obehagliga för trafikanter är det 
lämpligt att mäta dessa storheter på vägnätsnivå. 
 
9.15.2 Objektmätning 
Se ovan. 
 
9.15.3 Strategi 
9.15.3.1 Behov/brister 
Roll kan antagligen beräknas från variationer i tvärfallet, men att föredra är antag-
ligen att beräkna både roll och pitch från en så kallad full-car-modell (se kapitel 
9.28). 
 
9.15.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
För full-car-modellen krävs (minst) höger och vänster längsprofil. 
 
9.15.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Se kapitel 9.28. 
 
9.15.3.4 Förslag 
Se kapitel 9.28. 
 
9.15.3.5 Referenser 
Se kapitel 9.28. 
 
9.16 Komfort 
Mätmetod:  Finns ej någon vedertagen. 
Mäthastighet: Finns ej någon vedertagen. 
Metodbeskrivning: Finns ej. 
Regelverk:  Måttet används inte i något regelverk. 
 
Ett mått på upplevd komfort på vägnätet finns inte i dagsläget. Metoder för att 
mäta och beräkna mått finns, exempelvis Ride Quality från Vägverket Konsult. Ett 
värde på hur komforten förändras på vägnätet skulle eventuellt kunna ge en annan, 
mer samstämmig bild med de trafikantundersökningar som görs. 
 
9.16.1 Vägnätsmätning 
Används ej. 
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9.16.2 Objektmätning 
Används ej. 
 
9.16.3 Strategi 
9.16.3.1 Behov/brister 
Ett mått beskrivande upplevd komfort på vägnätet saknas. Detta skulle vara ett 
mått för vägnätsnivå. Då det finns så pass många olika fordonstyper ger olika 
modeller av fordon väldigt olika värden på upplevd komfort. 
 
9.16.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Tekniskt är det relativt enkelt att beräkna ett komfortmått. Man måste komma 
överens om en standardmodell för en bil och eventuellt en lastbil för att kunna 
beräkna ett mått. Från en full-car-modell skulle flera olika komfortrelaterade mått 
kunna skapas. Dessa beräkningar skulle baseras på mätning av längsprofil i 
vänster och höger hjulspår (se kapitel 9.28). Alternativt skulle enklare modeller 
användas. 
 
9.16.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Flera alternativ finns; 
• använda en kvarts bilmodell (quarter-car) 
• använda en halv bilmodell (half-car) 
• använda en hel bilmodell (full-car) 
 
9.16.3.4 Förslag 
Att kompromissa med enkla modeller är inte att rekommendera i detta fall då 
längsprofilen samlas in i både vänster och höger hjulspår på vägnätsnivå. Använd 
en helbilsmodell för att beräkna flera eller ett sammansatt komfortmått som även 
inkluderar roll och pitch. 
 
9.16.3.5 Referenser 
”Optimal adaptive active suspensions for a full car model”, Esmailzadeh, E and 
Fahimi, F. Vehicle System Dynamics, 1997, vol. 27(2) 89–107. 
”Calculation of Ride Quality, using ISO 2631 Vibration Evaluation”, Ahlin, K 
och Granlund, J., Paper presented at United Kingdom Group Meeting on Human 
Response to Vibration held at Farnborough 12–14 September 2001. 
 
9.17 Lastbils IRI 
Mätmetod:  Finns ej någon vedertagen. 
Mäthastighet: Finns ej någon vedertagen. 
Metodbeskrivning: Finns ej. 
Regelverk:  Måttet används inte i något regelverk. 
 
Ett lastbilsIRI är ett IRI-mått där fordonsparametrarna för en personbil ersätts med 
parametrar från en lastbil. 
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9.17.1 Vägnätsmätning 
Se motsvarande för IRI Höger. 
 
9.17.2 Objektmätning 
Se motsvarande för IRI Höger. 
 
9.17.3 Strategi 
9.17.3.1 Behov/brister 
Se motsvarande för IRI Höger. 
 
9.17.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Se motsvarande för IRI Höger. LastbilsIRI beräknas på precis samma sätt som 
vanligt IRI, men med andra parametrar i modellen. 
 
9.17.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Se motsvarande för IRI Höger. 
 
9.17.3.4 Förslag 
Kompletterande mått till IRI höger. Se motsvarande för IRI Höger (kapitel 8.4). 
 
9.17.3.5 Referenser 
– 
 
9.18 Singulära ojämnheter 
Mätmetod:  Mätbil. 
Mäthastighet: Normal trafikrytm (upp till 90 km/h). 
Metodbeskrivning: – 
Regelverk:  Måttet används inte i något regelverk. 
 
Med en singulär ojämnhet menas en isolerad kraftigare ojämnhet satt i jämförelse 
med omgivande väg. Singulära ojämnheter upplevs ofta värre än flera mindre 
ojämnheter. Är ojämnheterna tillräckligt stora och isolerade utgör de en fara och 
bör identifieras och åtgärdas. 
 
9.18.1 Vägnätsmätning 
Används ej. 
 
9.18.2 Objektmätning 
Används ej. 
 
9.18.3 Strategi 
9.18.3.1 Behov/brister 
Under förutsättning att längsprofiler finns kan man tänka sig flera olika sätt att 
identifiera singulära ojämnheter. De utgör, i stigande komplexitet, högpassfiltre-
ring av längsprofilen på viss våglängd och identifiering av stora värden; glidande 
rätskena på ovan- och undersidan av profilen; wavelettransformation av profilen. 
Alla dessa metoder har provats och borde ge liknande resultat. 
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9.18.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Inga problem så länge längsprofiler finns. 
 
9.18.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Den glidande rätskenan har antagligen stört förutsättningar att vinna acceptans, 
samtidigt som den borde ge ett resultat som är lätt att tolka. 
 
9.18.3.4 Förslag 
Prova rätskenan och se vad det ger. 
 
9.18.3.5 Referenser 
Samuelsson, U: ”Detection of Road Irregularities Using Wavelet Techniques” 
Examensjobb Linköpings Universitet, LiTH-MAT-EX-2001-07. 
Holen, Å: ”Simulerad rätskenemätning baserad på längsprofilmätning med Laser 
RST”, VTI notat 43-1995. 
 
9.19 PSD 
Mätmetod:  Mätbil. 
Mäthastighet: Normal trafikrytm (upp till 90 km/h). 
Metodbeskrivning: – 
Regelverk:  Måttet används inte i något regelverk. 
 
9.19.1 Vägnätsmätning 
Då PSD ger en enkel grafisk sammanfattning av ganska stora objekt kan det vara 
ett bra övergripande mått för vägnätsmätningar. 
 
9.19.2 Objektmätning 
PSD är inte lämpligt att använda på alltför små objekt. 
 
9.19.3 Strategi 
9.19.3.1 Behov/brister 
Vad som behövs är fastställande av gränser för vad som är bra respektive dålig 
väg (med en tiogradig skala eller liknande). Det finns sådana gränser fastställda i 
ISO 8608 (se referens nedan). 
 
9.19.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
PSD (Power Spectral Density) bygger på så kallad snabb fouriertransform som 
finns tillgängligt i de flesta programspråk. 
 
9.19.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Eftersom PSD kan anses som ett mer abstrakt mått kan det kanske vara svårt att få 
acceptans för detta mått. Någon form av undersökning som visar att PSD kan 
fånga sådant som är intressant ur väghållarperspektiv bör också göras. 
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9.19.3.4 Förslag 
Ta fram PSD-funktioner för ett stort antal vägar, undersök korrelation med IRI 
och andra tillgängliga mått. 
 
9.19.3.5 Referenser 
Hänvisning till Georg Magnussons ”Mätning av vägytans egenskaper” VTI notat 
64-2000. Tyska förslaget med linjer inritade i PSD-diagram för olika standarder 
på vägen. 
 
9.20 Broskarv-tillstånd 
Mätmetod:  Finns ej någon vedertagen. 
Mäthastighet: Finns ej någon vedertagen. 
Metodbeskrivning: Finns ej. 
Regelverk:  Bro-94, kapitel 63.133. 
 
9.20.1 Vägnätsmätning 
Används ej. 
 
9.20.2 Objektmätning 
Används ej. 

Krav på jämnhet i längsled finns för brons övergångskonstruktion. Detta krav 
skiljer sig från den övriga vägbanan. Mätmetoden som föreskrivs är en 5 m lång 
rätskena. Kravet gäller 6 m före och efter övergångskonstruktionen. 

 
9.20.3 Strategi 
9.20.3.1 Behov/brister 
Uppföljning av de krav som finns är okänt. 
 
9.20.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
En metod för beräkning av dessa mått anpassade för uppföljning av de krav som 
finns, skulle kunna gå att göra från längsprofilmätningen i höger och vänster 
hjulspår. 
 
9.20.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Utredning och tester bör göras för att inventera behovet av ett mått samt validera 
metoder att beräkna mått. 
 
9.20.3.4 Förslag 
Starta pilotprojekt som demonstrerar möjligheterna med mått från längsprofil 
anpassade för de krav som finns i Bro-94. 
 
9.20.3.5 Referenser 
BRO 94, VV Publ 1994:6, kapitel 63.133. 
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9.21 Slaghål (Potthål) 
Mätmetod:  Finns ej någon vedertagen. 
Mäthastighet: Finns ej någon vedertagen. 
Metodbeskrivning: Finns ej. 
Regelverk:  Måttet används inte i något regelverk. 
 
9.21.1 Vägnätsmätning 
Används ej. 
 
9.21.2 Objektmätning 
Används ej. 

Slaghål är en defekt i slitlagret. Uppkomsten av ett slaghål kan ha sitt ursprung 
i en spricka, beläggningsskarv eller en lokal försvagning av slitlagret. Slaghålets 
utbredning kan variera från ett par centimeter och uppåt. Även de små slaghålen 
är viktiga att detektera då de med trafikens hjälp i ett initialt skede troligen har en 
kraftig tillväxthastighet. När slaghålet har tillräcklig storlek, innebär det stort 
obehag för trafikanten och ökat fordonsslitage, vilket i sin tur innebär att 
trafikanten försöker undvika slaghålet. 

 
9.21.3 Strategi 
9.21.3.1 Behov/brister 
Någon objektiv mätmetod för registrering av slaghål finns ej. Jämnhetsmätningen 
i längsled utförs endast i höger hjulspår och som ett medelvärde över 20 m. 
Presentationslängden 20 m medför att de slaghål som råkar vara i höger hjulspår 
slätas ut. Även dagens längsprofilmätning i hjulspåren missar vissa slaghål som 
inte ligger i de mätlinjer där längsprofilen samlas in. I och för sig är det absolut 
viktigast att detektera skador i hjulspåren där trafikanten påverkas. 
 
9.21.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Det finns flera vägar att gå för registrering av ett slaghål: 
 
1. Beräkning av mått med utgångspunkt från längsprofildata 
2. Använda ett texturmått, megatextur 
 
Slaghål finns över hela vägytan. Vill man fånga alla måste man utöka täckningen 
vid mätning. Om man nöjer sig att fånga de slaghål som finns där man mäter 
längsprofil kan man redan nu utveckla ett mått för detta. Texturen samlas inte in 
vid vägnätsmätningen. Teknik finns för registrering av en längsprofil per mät-
givare. 
 
9.21.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Skapa mått från längsprofilen anpassade för ett slaghål, se kapitel 9.18, alternativt 
mäta texturen på vägnätsnivå. 
 
9.21.3.4 Förslag 
Att utifrån längsprofilen skapa mått för slaghål är troligtvis den väg som man bör 
gå. De mått och metoder som troligtvis skulle fungera är flytande rätskena och 
wavelet-beräkningar (en matematisk beräkningsteori). 
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9.21.3.5 Referenser 
Samuelsson, U: ”Detection of Road Irregularities Using Wavelet Techniques” 
Examensjobb Linköpings Universitet, LiTH-MAT-EX-2001-07. 
Holen, Å: ”Simulerad rätskenemätning baserad på längsprofilmätning med Laser 
RST”, VTI notat 43-1995. 
 
9.22 Textur 
Mätmetod:  Mätbil. 
Mäthastighet: Normal trafikrytm (upp till 90 km/h). 
Metodbeskrivning: Finns ej. 
Regelverk:  Pågående ISO standard. 
 
Det finns flera texturvärden som kan vara intressanta för Vägverket. Texturmått 
kan ha koppling till buller, friktion, separation/blödning, slaghål och andra yt-
skador. 
 
• Friktionskopplade texturmått är MPD (Mean Profile Depth) och mikrotextur 

(RMS < 1mm) 
• Bullerkopplade texturmått är makrotextur RMS inom våglängdsbanden 

1–8 mm samt 50–100 mm 
• För slaghål kan megatextur (RMS 100–500 mm) användas 
• Separation/blödning troligtvis makrotextur, RMS för 1–100 mm 
 
9.22.1 Vägnätsmätning 
Används ej. 
 
9.22.2 Objektmätning 
Används ej. 
 
9.22.3 Strategi 
9.22.3.1 Behov/brister 
Mått för beskrivning av separationer är efterfrågat av branschen. Vissa svårigheter 
finns vid mätning av texturen. En torr vägbana fodras för tillförlitligt resultat, 
vilket försvårar en heltäckande insamling på vägnätsnivå. En lösning skulle kunna 
vara att avgöra när ett mätvärde är användbart med hjälp av registrering av ett 
kvalitetsmått för den mätgivare som samlar in mätstorheten. Är det för vått an-
vänds inte värdet. Om kvalitén för mätgivaren är bra kan texturvärden användas. 
Troligen kan man komplementera med videoteknik, kanske i kombination med 
PAVUE (sprickmätning) för att detektera ytdefekter och avgöra kvalitetsegen-
skaper på ytan. 
 
9.22.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Mätutrustning och metoder finns för insamling av RMS värden från 1–2 mm upp 
till 500 mm samt MPD. För mikrotexturen däremot, finns ingen operativ mät-
teknik. Det är mycket troligt att man vid sprickmätning med videoteknik kan få 
som extra effekt ett underlag för texturmått (alternativt ytdefektmått). 
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9.22.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Det är mer en fråga om ställningstagande än något annat om textur ska samlas in 
på vägnätsnivå och objektnivå. 
 
9.22.3.4 Förslag 
På objektnivå och vid uppföljning av entreprenader är texturmåttet viktigt. Vid 
uppföljning av en entreprenad kan texturmåtten påvisa områden med separationer, 
stensläpp eller blödningar. För kontroll av objekt kan texturen påvisa homogeni-
teten vid ett beläggningsjobb och därmed kan framtida ”problemområden” lokali-
seras. 

På vägnätsnivå finns också ett visst behov av texturmått, dock ej lika stort som 
på objektnivå. 
 
9.22.3.5 Referenser 
“Friction measurement methods and the correlation between road friction and 
traffic safety”. A literature review. Carl-Gustaf Wallman och Henrik Åström, VTI 
meddelande 911A. VTI 2001. 
”Vägytans inverkan på trafikbuller- emissionen -korrektionstabell för effektsam-
bandsmodeller”, Ulf Sandberg, VTI notat 30-2000. 
 
9.23 Friktion 
Mätmetod (vägbana): BV11 alternativt SAAB Friction tester. 
Mätmetod (vägmarkering):  Friktionspendel alt. Portabel friktions

 mätare (disp. 2001). 
Mäthastighet (vägbana): 70 km/h. 
Mäthastighet (vägmarkering): Statisk eller mycket långsam. 
Metodbeskrivning (vägbana): VVMB 104:1990, 501:2001. 
Metodbeskrivning (vägmarkering): VVMB 82:1983, 501:2001. 
Regelverk (vägbana): ATB väg Kapitel A4.1.1. 
Regelverk (vägmarkering): ATB väg Kapitel H3.2. 
 
9.23.1 Vägnätsmätning 
Används ej. 
 
9.23.2 Objektmätning 
Används ej. 

Tillräcklig friktion är en grundförutsättning för att överhuvudtaget tillåta 
trafikering av våra vägar. 

 
9.23.3 Strategi 
9.23.3.1 Behov/brister 
Sverige har på grund av klimatet en vinterdäckslag från och med december till och 
med mars. Vinterdäcken åstadkommer en friktionshöjande effekt tack vare att de 
ruggar upp vägytan. Den polering som sker under vår till höst ”rivs” upp av dubb-
däcken under vintermånaderna. Med de mot vägytan ”snällare” dubben som ut-
vecklats samt beständigare vägbeläggningar har denna effekt avtagit. Det är oklart 
om det behövs något generellt behov av friktionsmätning på de statliga vägarna. 
Friktion nämns i de flesta sammanhang som den för trafiksäkerhet viktigaste väg-
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yteparametern. Lokalt, vid platser där trafiken tvingas bromsa in eller accelerera, 
finns däremot ett behov av att kontrollera friktionen. Problem med friktion har 
också upplevts direkt efter trafikpåsläpp vid beläggningsarbeten då vägbanan är 
våt. Detta på grund av den ”oljiga” ytan som relativt snabbt ”körs” bort av 
trafiken. Vägmarkeringar är också viktiga ytor för friktionsmätning. Man bör 
också se över vikten av att mäta friktion i båda hjulspåren. Viss forskning pekar 
på att det är farligare att ha olika friktion i de båda spåren än att ha samma friktion 
i båda spåren. 
 
9.23.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Mätutrustning för friktionsmätning av vägbana finns. Dessa utrustningar är 
lämpade för mätning på objekt men inte på vägnät. Eftersom det är våtfriktionen 
som efterfrågas i ATB väg behövs vatten. Detta är opraktiskt att bära med sig eller 
att fylla på vid omfattande mätningar. 

Metoder för snabb mätning av vägmarkering finns ej och troligtvis är predik-
tering av friktion från textur den bästa möjligheten att mäta vägmarkeringsfriktion 
i fart. 
 
9.23.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Punktmätning av vägbanefriktion före rondeller, väggupp, signalljus m.m. 

Utveckla modeller och metoder för kontaktlös mätning av friktion. 
 

9.23.3.4 Förslag 
I dagsläget är inte friktion något prioriterat mått men en ökning av punktmät-
ningar på strategiskt viktiga sträckor bör utföras. Detta i syfte att inventera frik-
tionen vid tidigare beskrivna ”problemområden”. En ”state of the art” som täcker 
faran med låg eller varierad friktion eller brist på väggrepp på barmark bör göras. 
 
9.23.3.5 Referenser 
Vägbana. 
ATB-väg Kapitel A. 
Bestämning av friktion på belagd vägyta VVMB 104:1990. 
 
Vägmarkering. 
ATB-väg Kapitel H. 
Bestämning av friktion VVMB 582. 
 
9.24 Lagertjocklek 
Mätmetod:  Markradar. 
Mäthastighet: För lagertjocklek är mäthastigheten ca: 50 km/h. 
Metodbeskrivning: Finns ej. 
Regelverk:  Måttet används inte i något regelverk. 
 
Mätning av beläggningstjocklek och lagertjocklek har utvecklats mycket de 
senaste åren i och med BärUnd projektet. 
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9.24.1 Vägnätsmätning 
Används i BärUnd projektet (se kapitel 7.4) i region Mitt där cirka 100 mil har 
mätts årligen de fyra sista åren. 
 
9.24.2 Objektmätning 
Används bland annat i Region Mälardalens ”bärighetsprojekt” (se bilaga 3). 
 
9.24.3 Strategi 
9.24.3.1 Behov/brister 
Ett behov finns av att veta tjockleken på beläggning och olika lager i vägkon-
struktionen. Vid skapandet av ett bärighetsindex är denna kunskap viktig. För en 
ökad noggrannhet vid uppskattningen av lagertjockleken krävs en ”kalibrering” 
gentemot provtagning. 
 
9.24.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
I dagsläget är tolkningsbiten av data den del i arbetet som är kostsam i och med 
låg utvärderingshastighet. Insamlingen av data går mot allt snabbare och nog-
grannare metoder med flera antenner som kompletterar varandra avseende djup 
och täckning tvärs vägen. Utvärderingsmöjligheterna går också mot mer och mer 
automatiserade metoder även om det i dagsläget är mycket manuellt arbete. 
 
9.24.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Att inventera hela vägnätet är i dagsläget inte möjligt med den relativt låga utvär-
deringshastighet som används. En utveckling mot en automatiserad utvärdering 
måste först realiseras. 
 
9.24.3.4 Förslag 
Markradar med syfte att mäta lagertjockleken för mindre områden och objekt är 
en kontaktlös ickeförstörande metod som kommer att utvecklas ändå mer. 
 
9.24.3.5 Referenser 
http://www.rst.se/teknik_metoder/index.shtml#rstradar 
http://www.malags.com/ 
http://www.rva.se 
 
9.25 Miljömått 
Mätmetod:  Finns ej någon vedertagen. 
Mäthastighet: Finns ej någon vedertagen. 
Metodbeskrivning: Finns ej. 
Regelverk:  Måttet används inte i något regelverk. 
 
9.25.1 Vägnätsmätning 
Används ej. 
 
9.25.2 Objektmätning 
Används ej. 

http://www.rst.se/teknik_metoder/index.shtml#rstradar
http://www.malags.com/
http://www.rva.se/
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Med miljömått menas mått som mobilt kan mätas av föroreningar i väg-
området. 

 
9.25.3 Strategi 
9.25.3.1 Behov/brister 
Den mätning som sker av det svenska vägnätet är unik med avseende på utbred-
ning över landet. Att samtidigt kunna kartlägga olika mått på miljöpåverkan skulle 
kunna öka kunskapen om spridningen av olika miljöförstörande ämnen över 
landet. Ofta kräver mätning av luftföroreningar avancerad analys i laboratorier 
och möjligheterna att utföra mobila mätningar finns troligen inte i dagsläget, men 
teknikutvecklingen går snabbt framåt inom miljöområdet. 
 
9.25.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Ett utnyttjande av det faktum att mätbilarna åker över hela landet och att de har 
mycket flexibla mätsystem, enkelt anpassade för nya mätgivare, vore en invente-
ring av efterfrågade miljövariabler i Sverige möjlig. 
 
9.25.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Litteraturstudie över tänkbara mätmetoder. 
 
9.25.3.4 Förslag 
Se ovan. 
 
9.25.3.5 Referenser 
Lundgren, K: ”Mått för transport – på lokal nivå”, Vägverket Publikation 2001-8. 
 
9.26 Sidoläge 
Mätmetod:  Finns ej någon vedertagen. 
Mäthastighet: Finns ej någon vedertagen. 
Metodbeskrivning: Finns ej. 
Regelverk:  Måttet används inte i något regelverk. 
 
Att registrera ett avstånd till exempelvis mittlinjen eller en sidolinje vore ett bra 
komplement till de vägnätsmätningar som utförs. Detta skulle kunna bidra till 
ökad kunskap om trafikens spårbundenhet och placering i sidled och vara en 
parameter vid beräkning av spårform (se kapitel 9.8). 
 
9.26.1 Vägnätsmätning 
Används ej. 
 
9.26.2 Objektmätning 
För inmätning vid underhållsprojektering enligt den s.k. Fyll- och Fräs-metoden 
registreras fordonets sidoläge med hjälp av videoteknik och efterbearbetning. 
Detta utförs för att möjliggöra länkning av parallella mätningar. 
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9.26.3 Strategi 
9.26.3.1 Behov/brister 
Att få information om fordonets sidoläge vid mätning skulle öka kvalitén på både 
vägnätsmätningen och objektmätningen. Det finns tekniska svårigheter för mät-
ning av avstånd till mittlinje eller kantlinje på grund av fysiska skillnader hos 
vägen (bredder osv.) och tekniskt vid utvärdering på grund av ljusförhållanden 
(motljus, växlande skugga/sol m.m.). 
 
9.26.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Lämplig utrustning för detta ändamål är videoteknik, vanlig video eller linje-
kamera och bildbehandling. Detta skulle också kunna ge ett mått på kvalitén och 
tillstånd hos vägmarkeringen. 
 
9.26.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Registrering av sidoläge vid vägnätsmätning är i dagsläget svårt att möjliggöra 
men vid objektmätning är det fullt möjligt då information om vägbredd m.m. ofta 
är konstant under objektet. 
 
9.26.3.4 Förslag 
I dagsläget är inte behovet att införa ett sidolägesmått speciellt stort, förutom vid 
inmätning för underhållsprojektering enligt Fyll och Fräs. 
 
9.26.3.5 Referenser 
”Vägbanemodell för datorstödd utformning av underhållsbeläggningar”, 
Vägverket publikation 100:1999. 
 
9.27 Geometri, X, Y och Z i ett absolut system 
Mätmetod:  GPS positionering med RTK teknik. 
Mäthastighet: Upp till 70 km/h. 
Metodbeskrivning: Finns ej. 
Regelverk:  Måttet används inte i något regelverk. 
 
En position med hög noggrannhet i ett koordinatsystem för mätdata (tvärprofilen) 
från mätbilen är ett önskemål vid viss typ av mätning. 
 
9.27.1 Vägnätsmätning 
Används ej. 
 
9.27.2 Objektmätning 
För inmätning vid underhållsprojektering enligt den s.k. Fyll- och Fräs-metoden är 
fordonets position viktig. Det ställs höga noggrannhetskrav på en sådan mätning 
vilket inte klaras av mätbilen i dagsläget. Detta utförs för att möjliggöra länkning 
av parallella mätningar. Så kallad GPS-mätning med RTK-teknik har testats i ett 
försök 1999. 
 



 

VTI notat 23-2002 53 

9.27.3 Strategi 
9.27.3.1 Behov/brister 
En exakt positionering är efterfrågad vid inmätning för underhållsprojektering 
enligt den s.k. Fyll- och Fräs-metoden. GPS-mätning med RTK-teknik är känslig 
för den omgivande terrängen. Och den basstation som används har en begränsad 
räckvidd ca: ±2,5 km. 
 
9.27.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Vid gynnsamma förhållanden fungerar denna metod. En position upp till 20 
gånger per sekund kan erhållas med ett par centimeters noggrannhet i alla dimen-
sioner. 
 
9.27.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Pilotprojekt med RTK-inmätning av ett objekt i öppen terräng. 
 
9.27.3.4 Förslag 
Se ovan. 
 
9.27.3.5 Referenser 
”Vägbanemodell för datorstödd utformning av underhållsbeläggningar”, 
Vägverket publikation 100:1999. 
 
9.28 Full-car 
Mätmetod:  Mätbil. 
Mäthastighet: Normal trafikrytm (upp till 90 km/h). 
Metodbeskrivning: – 
Regelverk:  Måttet används inte i något regelverk. 
 
9.28.1 Vägnätsmätning 
I den mån längsprofiler finns kan man beräkna en hel del intressanta saker från en 
full-car-modell. Av största intresse är antagligen roll och pitch. 
 
9.28.2 Objektmätning 
Se ovan. 
 
9.28.3 Strategi 
9.28.3.1 Behov/brister 
Ingen full-car-analys pågår för tillfället. 
 
9.28.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
En enkel form av en så kallad full-car-modell utgörs i stort sett av fyra IRI-
modeller där de fjädrade massorna ersatts av bara en massa (själva bilkroppen) 
som sammanbinder dessa modeller. Se referens nedan för illustration. 
 
9.28.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Först måste den matematiska modellen kodas. Här kan antagligen fordonsforskare 
på VTI eller någon annanstans hjälpa till. För full-car-modellen bör man från 
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början vara noga med att poängtera att de parametrar som används i modellen 
beskriver ett realistiskt fordon, så att inte samma förvirring som för IRI uppstår. 
 
9.28.3.4 Förslag 
Ta fram en full-car-modell samt validera och jämför med verkliga mätningar. 
 
9.28.3.5 Referenser 
”Optimal adaptive active suspensions for a full car model”, Esmailzadeh, E and 
Fahimi, F. Vehicle System Dynamics, 1997, vol. 27(2) 89–107. 
 
9.29 Grusvägsmått 
Mätmetod:  Visuell bedömning. 
Mäthastighet: Långsamt. 
Metodbeskrivning: VVMB 106:1996. 
Regelverk:  ATB-väg Kapitel J. 
 
Objektiva mätmetoder för efterfrågade mått för grusvägar finns ej. De mått som 
efterfrågas är av varierande slag, ojämnheter, spår, bundenhet, sprickor och lokala 
skador. Dessa mått mäts genom inspektion ute på vägen. Vissa av dessa mått som 
ojämnhet och spår skulle kunna mätas med mätbilen redan idag. Viss modifika-
tion i form av bättre skydd för mätgivarna är dock nödvändig. 
 
9.29.1 Vägnätsmätning 
Används ej. 
 
9.29.2 Objektmätning 
Används ej. 
 
9.29.3 Strategi 
9.29.3.1 Behov/brister 
Alltid när det är fråga om subjektiv bedömning är samstämmigheten mellan olika 
bedömare mindre bra. En objektiv metod ger oftast bra upprepbarhet. Mätning av 
grusvägar är oftast en ”färskvara” då grusvägen är föränderlig på ett annat sätt än 
en belagd väg. 
 
9.29.3.2 Tekniska möjligheter/ekonomi 
Ojämnhet och spår kan mätas med den teknik som används i dagens mätbil. 
Bundenhet finns också teknik för att mäta liksom sprickor. Frågan är om det är 
ekonomiskt riktigt att utföra dessa typer av mätningar till de kostnader det innebär 
då de data som samlas in är en ”färskvara”. 
 
9.29.3.3 Möjliga handlingsalternativ 
Kontroll av enstaka objekt skulle vara möjligt med mätbilen. Jämförelsestudier 
mellan objektiva och subjektiva metoder bör utföras. 
 



 

VTI notat 23-2002 55 

9.29.3.4 Förslag 
I syfte att utvärdera mätbilens möjligheter vid inventering av enstaka objekt bör 
ett projekt initieras. 
 
9.29.3.5 Referenser 
Alzubaidi, Hossein: ”Drift och underhåll av grusvägar” VTI meddelande 852. 
Sjögren, L: ”RST-mätningar på grusväg, uppföljning av vägytans kvalitet: presen-
terat på VTI och KFBs transportdagar 13–14 januari 1998”, VTI notat 9-1998. 
 
 
 
10 Europeisk Standardisering, CEN 
Få mått inom vägytemätningar är standardiserade fullt ut av CEN. Längst har man 
kommit med Rätskenan, men tyvärr stämmer denna inte alls med Svenska 
Vägverkets rätskenemetod. Både IRI och längsprofil samt mått beräknade från 
längsprofilen diskuteras just nu livligt inom CEN. Vidare vill man fastställa våg-
längdsband och beräkningsmetod för rms-värden. Eftersom vi i Sverige inte har 
tillräcklig erfarenhet av ”nya mått” är vi inte intresserade av att låsa oss i be-
stämda parametrar, t.ex. specifikt våglängdsområde ännu. För övriga egenskaper 
finns följande förslag till standarder: 
 
Makrotextur Mean profile depth   ISO 13473-1 
Makrotextur m.h.t. volymetrisk metod (sandfläcksmetoden) prEN 13036-1 
Friktion med pendeltest    prEN 13036-4 
Horisontal avrinning    prEN 13036-3 
Mätning av friktion på vägyta   prEN 13036-2 
Trafikbuller (statistical pass-by method SPB)  ISO 11819-1 
Trafikbuller (Close proximity method CPX)  ISO 11819-2 
Rätskena     prEN 13306-7 
Längsprofilmått    prEN 13036-5 
Profilometermätning av längsprofil   prEN 13036-6 
Tvärprofilmått    prEN 13306-8 
 
 
 
11 Förslag till utveckling 
I detta avsnitt beskrivs de mått som framkommit som efterfrågade. Kravet är att 
det redan nu finns en mätmetod och antingen ett fastställt mått eller förslag till 
mått. Vad som måste hållas i åtanke och som inte får underskattas är den långa 
ledtiden från att ett mått finns i idéstadium till att måttet kan användas i organisa-
tionen och inte minst till att användarna verkligen använder måttet. De mått som 
föreslås ska täcka ett behov som finns hos Vägverkets regioner, entreprenörer och 
för Vägverkets effektmodeller. De mått som mäts och prioriteras måste kunna 
nyttjas och presenteras på ett enkelt sätt för att överhuvudtaget vara användbara. 
Implementering av nya mått ska efter den undersökning som gjorts bland an-
vändare också ses som att ”skaka liv” i nuvarande mått. Möjligheter med och 
kunskap om befintliga mått är begränsad och även då vissa mått mätts sedan 
mitten av 80-talet har ingen möjlighet till användning funnits. Detta har flera 
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orsaker, den främsta är dock att ”användningsområden” för måtten varit brist-
fälligt beskrivna. För att få en efterfrågan av något måste möjligheterna beskrivas. 

En viktig aspekt på införandet av nya mått är att vissa typer av mättjänster 
upphandlas i fyraårsperioder. För dessa perioder är de mått som ska mätas låsta 
till kontrakt. Vägnätsmätningen är en sådan mättjänst. Objektmätningen handlas 
inte upp utan där godkänns ett visst antal leverantörer. Detta innebär att nya mått 
enklast förs in vid en ny upphandlingsperiod. Objektmätning (kontroll av under-
hållsbeläggning) och den vägnätsmätning som utförs är för närvarande igång 
under det första året av en fyraårsperiod. Perioden går ut 2004. Nästa kvalificering 
för upphandling sker under 2004 för att kontrakt ska kunna skrivas för perioden 
2005–2008. 
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Tabell 3  Föreslagna egenskaper och mått. 
Egenskap /  
Mått 

Funktion / användningsområde 

Längsprofil 
1-IRI=International Roughness Index (enhjulig 
modell med personbilsparametrar) 
2-TRI=IRI med lastbilsparameterar 

Längsgående jämnhet/vägstandard 

3-Half-/ 4-Fullcar =IRI men där man simulerar två 
eller fyrhjulsmodell av en bil (a-person- eller b-
tung bil) 

Fordonsdynamik/komfort 

5-RMS-root mean square för givet ojämnhets-
område  
6-PSD-power spectrum density kontinuerlig 
ojämnhetsuppdelning för en given sträcka 

Detaljerat jämnhetsmått 
Detaljrikt jämnhetsmått 

7-Simulerad rätskena av olika längder från 
1 meter till 60 meter 

Längsgående 
jämnhetsmått/singulära ojämnheter 

 
Tvärprofil 

8-Spårdjup/9-spårform antingen från 17 punkter 
eller kontinuerlig profil 

Nedbrytning/slitage/deformation 

10-Kanthäng fyra varianter finns Kantdjup eller 
kantdeformation 

Nedbrytning 

11-Tvärfallsförändring beräknad från tvärprofil i 
kombination med tvärfall eller fullcarmodellen 

Komfort (säkerhet) 

 
Textur 

5-MPD Mean Profile Depth ersätter ”sand patch”-
måtttet 

Friktionsstöd (säkerhet) 

5-RMS för ett givet ojämnhetsområde Buller/bränsleförbrukning 
5-RMS variationen längs och transversalt alter-
nativt utplockat ur bildanalys från sprickmätning 

Separation/blödning 

5-RMS singulära avvikelser längs och transversalt 
alternativt utplockat ur bildanalys från sprickmät-
ning 

Potthål, nedbrytning 

  
Bärighet 

12-Sprickor/ längden spricka per väglängd och 
zon 

Nedbrytning, parameter i bärig-
hetsindex 

13-Deflektion nedtryckning i mm från given last Nedbrytning, parameter i bärig-
hetsindex 

14-Lagertjocklek-flera lagertjocklekar ner till 
obundet lager? 

Nedbrytning, parameter i bärig-
hetsindex 

10-Kanthäng Nedbrytning, parameter i bärig-
hetsindex 

Bild/Video 
15-Bildtolkning/ laserskanning T.ex. bank/skärning/sidoområdets 

tillstånd/släntlutning/avstånd till 
skog eller annat hinder 

 
Friktion 

16-International Friction Index, IFI Säkerhet 
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Tabell 4  Föreslagna tidpunkter för implementering av nya mått på vägnätsnivå. 

 
Tabell 5  Föreslagna tidpunkter för implementering av nya mått på objektnivå. 

 
Av dessa föreslagna mått mäts vissa av egenskaperna redan idag, nämligen längs-
profil och medeltvärprofil. Att införa mått baserade på dessa kräver ingen ny mät-
strategi utan arbetet där ligger på ett annat plan, nämligen metodutveckling av 
algoritmer för att kunna beskriva en frågeställning eller ett problem. Egenskaperna 
textur och bärighet däremot mäts inte vid normala förhållanden. Textur har 
kommit längst avseende mätmetod. Där finns mätsystem som klarar de föreslagna 
måtten det som saknas är beslut om ny mätstrategi och införande av måtten i 
modeller eller för att visa på defekter i beläggningen. Bärighet däremot är en 
egenskap som ligger längst fram i tiden i och med att de mätmetoder som finns 
har vissa begränsningar både avseende kapacitet, mätmetoder och mått. Sprickor 
finns med all sannolikhet möjligheter att införa till nästa upphandlingsperiod. 
Mätning av sprickor utförs lämpligen med någon form av videoteknik och 
bildbehandling. Vid denna typ av mätning bör inventering av närmiljön också ut-

Vägnätsmätning

Egenskap Mått

Funktion/
användnings-
område

Befintlig/Ny 
mätstrategi
alt. teknik 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 >2008

Längsprofil LastbilsIRI

Längsgående 
jämnhet/vägstandard

B M, F P
Längsprofil Fullcar Fordonsdynamik/komfort B M F P

Längsprofil RMS
Längsgående 
jämnhet/vägstandard B M, F P

Längsprofil PSD
Detaljövergripande 
jämnhetsmått B M, F P

Längsprofil Rätskena
Längsgående jämnhetsmått

B M, F P

Tvärprofil Spårform
Nedbrytning/slitage/deform
ation B, N M F, P

Tvärprofil/
bärighet Kantdeformation

Nedbrytning
B P

Tvärprofil/
längsprofil Tvärfallsförändring Komfort (säkerhet) B M F P
Tvärprofil Vattendjup/bredd säkerhet B M F, P
Textur MPD Friktionsstöd B M F P
Textur RMS Separation /blödning B M M F P
Textur RMS Buller B, N M M F P
Bärighet Sprickor Nedbrytning, parameter i

bärighetsindex B, N M M M M F F P
Bärighet Deflektion Nedbrytning, parameter i

bärighetsindex B, N M M F P
Bärighet Lagertjocklek Nedbrytning, parameter i

bärighetsindex B, N M M M M F P
Bild/video Omgivningstillstånd Vägtillstånd B, N M M M F P

Metodstudie, ImplementeringsFas, Produktion

Objektmätning

Egenskap Mått

Funktion/
användnings-
område

Befintlig/Ny 
mätstrategi
alt. teknik 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 >2008

Längsprofil LastbilsIRI

Längsgående 
jämnhet/vägstandard

B M, F P
Längsprofil Fullcar Fordonsdynamik/komfort B M F P

Längsprofil RMS
Längsgående 
jämnhet/vägstandard B M, F P

Längsprofil PSD
Detaljövergripande 
jämnhetsmått B M, F P

Längsprofil Rätskena
Längsgående jämnhetsmått

B M, F P

Tvärprofil Spårform
Nedbrytning/slitage/deform
ation B, N M F, P

Tvärprofil/
bärighet Kantdeformation

Nedbrytning
B P

Tvärprofil/
längsprofil Tvärfallsförändring Komfort (säkerhet) B M F P
Tvärprofil Vattendjup/bredd säkerhet B M F, P
Textur MPD Friktionsstöd B M F P
Textur RMS Separation /blödning B M M F P
Textur RMS Buller B, N M M F P
Bärighet Sprickor Nedbrytning, parameter i

bärighetsindex B, N M F P
Bärighet Deflektion Nedbrytning, parameter i

bärighetsindex B, N M F P
Bärighet Lagertjocklek Nedbrytning, parameter i

bärighetsindex B, N M F P
Bild/video Omgivningstillstånd Vägtillstånd B, N M M M F P

Metodstudie, ImplementeringsFas, Produktion
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föras. Detta görs exempelvis genom att digitalisera en videobild per 20 m. Lager-
tjocklek och deflektion mäts med mätmetoder som behöver förbättras ytterligare 
för att kunna täcka ett helt vägnät. Dessa parametrar är troligtvis inte ”mogna” 
förrän till perioden 2009–2012. Detta är givetvis beroende på den utveckling och 
satsning på mätmetoderna som sker under tiden. I denna fråga har Vägverket ett 
stort ansvar att stötta utvecklingen genom att testa tekniken eller genom att initiera 
forskningsprojekt. 
 
 
 
12 Förslag på förändringar inför nästa upphand-

lingsperiod 
Det finns en rad kvalitetshöjande åtgärder som skulle kunna införas för de mått 
som mäts. Vissa av dessa åtgärder kan var för sig också vara ett fristående mått 
eller som komplement till befintligt. 

De test som utförs vid en kvalificering inför en upphandling har som syfte att 
ge svar på om det företag i kombination med utrustning är kompetent nog att mäta 
och leverera de mått som kommer ifråga. Krav ställs med utgångspunkt från: 

 
• Noggrannhet 
• Reproducerbarhet 
• Repeterbarhet 
• Hastighetsoberoende 

 
De tester som utförs är mycket grundläggande men de bör också kompletteras 
med riktade studier i syfte att ge svar på måttens känslighet för hastighetsvariation 
(acceleration och retardation) samt uppträdande vid kurvtagning (sidoaccelera-
tion). 
 
12.1 Nya mått 2005–2008 
Nästa upphandling av vägytemättjänsten innefattar uppdrag för åren 2005–2008. 
Nedanstående förslag på mått är möjliga att införa eller testa under denna period. 
Kortfattat visas de nedan: 
 
• Textur (RMS) –Ytdefekter, bränsleförbrukning, stöd för friktionsbedömning 

och buller emission. 
• Längsprofil –Full Car modell medger mätning av ojämnheter i flera dimen-

sioner än IRI, PSD för funktionskontroll?, vibrationer via RMS. Mätning i fler 
än två spår på grund av förändrad spårbildningsutveckling (större avstånd 
mellan spårbottnarna) och stöd för både tung och personbilstrafik. 

• Tvärfall (kortare presentationslängd) – påverkan på tunga fordon, rollning. 
• Försök på ett vägnät med mätning av sprickor enligt PAVUE koncept. 
• Videoinventering av närmiljön (1 bild per 20 m), bildstöd som dokumentation 

t.ex. vid funktionsentreprenader. 
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12.2 Jämnhetsmätning i fler kanaler 
Ett nytt jämnhetsvärde som fångar ojämnheterna i de spår en lastbil färdas längs 
vägen, kräver att det laterala läget för givarna blir annorlunda än det traditionella 
läget, då IRI mäts. Lämpliga mätgivare med 1,8 till 2 meters avstånd från var-
andra bör användas. Detta medför att ytterligare längsprofiler (tre?) krävs för att 
beräkna måtten. Teknik finns att från mätning med mätbil beräkna jämnheten i 
fler än de ordinarie hjulspåren. I ett längre perspektiv kommer troligen jämnheten 
mätas med alla tillgängliga mätgivare. 
 
12.3 Kvalitetssäkring i mätbilen 
För samtliga mått som mäts bör kvalitetsmått införas som avgör hur tekniskt väl 
egenskapen samlats in, t.ex. om det varit en blöt vägyta så bör man tolka makro-
texturvärden med försiktighet. Dessa krav kan t.ex. vara i form av andel bortfall 
för de mätgivare som används. Vissa mått kanske kräver låg andel bortfall medan 
andra kan tillåtas högre andel. Hur som helst behöver exempelvis mätning av IRI, 
spårdjup, tvärfall och textur säkras kvalitetsmässigt redan på mätgivarnivån. Detta 
är viktigt för att ha en möjlighet att göra ommätning då man är på mätplatsen. Hur 
detta utförs är en uppgift för de enskilda leverantörerna. Detta är speciellt viktigt 
om fler leverantörer används på vägnätsnivå. 
 
12.4 Variationssmått 
Varje mått som mäts bör presenteras tillsammans med ett spridningsmått. Detta 
komplement beskriver vägens homogenitet med avseende på undersökt egenskap 
eller mått. Denna spridning kan också kompletteras med en fördelning för aktuell 
mätstorhet, se kapitel 9.2. 
 
12.5 Presentationslängd 
Traditionellt har presentationslängderna 20, 100 och 400 m använts av Vägverket. 
Inmätningen har skett på 20 m-nivå och bearbetningen har gjorts både på 20, 100 
och 400 m-nivå. Ett mått hör ihop med den presentationslängd som den mäts med. 
Ändras presentationslängden fås ett nytt mått, eller rättare sagt måttet får en ny 
innebörd. En bra presentationslängd för många mått är 20 m, men vissa mått 
skulle må bra av att presenteras för ett kortare intervall, exempelvis tvärfall. IRI 
och spårdjup ger tillräcklig information på 20 m-nivå. Önskas mer information 
bör dessa mått istället kompletteras med variationsvärden (se kapitel 9.2). Tanken 
på att slopa insamlingen av färdigt beräknade mått ligger inte så långt fram i tiden. 
Vid den kommande upphandlingsperioden (2005–2008) kommer med all sanno-
likhet färdigt beräknade mått köpas, men för nästkommande period (2009–2012) 
kommer vi troligtvis att gå mot insamling av ”rådata”. Då beräknas alla mått 
centralt från denna. Kanske ska man spara data där vissa gränsvärden överskrids? 
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13 Diskussion 
Mätning av vägytans tillstånd startade redan då de första vägarna började an-
vändas. Man utnyttjade då tillgänglig teknik och metoderna var anpassade efter de 
krav som fanns då, som t.ex. låga maximala hastigheter. 

Måtten som användes var framtagna för att hjälpa att finna vilken typ av skada 
som fanns, hur omfattande den var samt hur den bäst skulle åtgärdas. Dessa mått 
har sedan följt med utan nämnvärd utveckling. Däremot har de mättekniska meto-
derna utvecklats en hel del tack vare modern datateknik och sensorutveckling. 

Med tiden har kunderna till måtten blivit flera. Ett omfattande säkerhets-
tänkande på alla nivåer har utvecklats. Många av måtten har i brist på alternativ 
utnyttjats för förklaring av olycksstatistik trots att de inte är utformade för detta. 

Mängden mått är i sig inget behov att öka, utan man ska förstås utnyttja ett 
mått till så många olika tillämpningar som möjlighet och behov medger och 
kräver. 

I huvudsak är de mått som finns sådana som i olika grad beskriver ett vägtill-
stånd som är sämre än ett nytt, man kan säga att de beskriver nödvändigheten av 
underhåll eller behov av nyinvestering. Till exempel beskriver spårdjupet en fas 
där nästa steg är uppkomst av sprickor. Då förloppet fortgår accelererar nedbryt-
ningen och en nyinvestering blir nödvändig. Om kedjan får fortgå accelererar ned-
brytningen och en nyinvestering blir nödvändig. Mycket förenklat kan man säga 
att de mått som finns utvecklade för vägnedbrytning endast beskriver tillståndet i 
olika steg i nedbrytningskedjan, ojämnheter; längs och tvärs  spårdjup; slitage 
och deformation  sprickor; längs, tvärs, krackelering  bristande bärighet och 
tillslut en utmattad väg. 

Önskvärt vore att få en beskrivning; mått som kan upptäcka vägens utmattning 
(återstående livslängd) tidigt i nedbrytningskedjan. Ett sådant försök är fram-
tagandet av Laser RDT (kontinuerlig bärighetsmätning med känd last) som 
speciellt vid upprepad mätning av samma avsnitt vid lämpliga tidpunkter under en 
säsong kan förutse områden som ska prioriteras vid underhåll. 

Traditionella metoder (kartläggning av ytans skador) hade upptäckt dessa om-
råden i ett senare skede då större och mer omfattande åtgärder måste utföras. 

Traditionellt har de mått som beskriver vägens ojämnhet delats upp i två rikt-
ningar, längs och tvärs vägen. Denna indelning är naturlig då fordonen till den 
största delen färdas i vägens längsriktning och flera viktiga egenskaper hos väg-
ytan kan beskrivas genom att betrakta vägens tvärsektion och dess avvikelse från 
projekterad tvärsektion. 

Framtagande av nya mått styrs främst av två krav, kundernas behov och tek-
nikens möjligheter. Kunderna och därmed kraven har blivit flera. Detta har väckt 
åsikterna att man ska mäta mer ”rådata” och sedan i efterhand beräkna mått 
allteftersom nya idéer kommer fram. Med rådata kan man t.ex. mena data om 
vägens geometri (topografi), dvs. en 3D avbildning av vägytan, beskriven i en 
sådan detalj att man kan beräkna önskade mått. Detta förutsätter att man har en 
god insikt i utvecklingen av eventuella framtida mått och innebär naturligtvis 
dyrare mätningar som ska vägas mot nyttan.  

Man bör tänka på att en indelning i kända problemområden ökar möjligheten 
att få hög noggrannhet och precision i måtten. Ett exempel är en vägs längsprofil 
som kan indelas i ett antal problemområden och därmed kan lämpliga mätmetoder 
användas. Vägens längsprofil består från sin minsta beståndsdel av mikro-
textur makrotextur megatextur ojämnheter (obehag) backighet och dessa 
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mäts bäst med olika tekniker som tillfredställer olika specifikationer på upplös-
ning i givare m.m. 

Slutligen får man inte glömma att ledtiden för införandet av ett nytt mått är 
lång och oberoende av komplexiteten i måttet. Gränsvärden kan oftast inte skapas 
innan en tidsserie etablerats och ett orsakssamband fastställts. 
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Upphandling av vägytemätningar 
År 1996 handlades tjänsten som vägytemätare på vägnätsnivå upp i konkurrens. 
Detta gjordes för perioden 1997–2000. Syftet till denna upphandling var, förutom 
de rent regelmässiga, att få bra kvalité till bra pris samt att värna om mångfalden 
och utvecklingen inom området. För att få en stabil situation för de inblandade 
handlas tjänsten upp i fyraårsperioder. Upphandlingen av perioden 2001–2004 har 
nyligen avslutats. Förutom att tjänsten som leverantör av data på vägnätsnivå, 
godkänns kombinationen företag och mätfordon för objektmätning. Vid en sådan 
upphandling delas de mått som Vägverket efterfrågar av mättjänstleverantören in i 
olika grupper. Det finns fyra grupper för vägnätsmätningen: 
 
• Obligatoriska mått eller egenskaper vid vägnätsmätning 
• Övriga mått eller egenskaper vid vägnätsmätning 
• Mått eller egenskaper enligt leverantörens önskemål 
• Tilläggstjänster som kan utföras samtidigt med mätning av obligatoriska och 

övriga mått 
 
För objektmätningen finns också ett antal obligatoriska mått eller egenskaper. 
 
Obligatoriska mått eller egenskaper vid upphandling av vägyte-
mätningar 
De obligatoriska måtten är följande: 
 
• Längsprofil i vänster hjulspår 
• Längsprofil i höger hjulspår 
• IRI i höger hjulspår 
• Spårdjup max 
• Tvärfall 
• Medeltvärprofil 
• Kurvradie 
• Backighet 
• (Mätfordonets hastighet) 
 
Från den första upphandlingsperioden har två egenskaper lagts till. Dessa är längs-
profilen i vänster och höger hjulspår. Tanken med dessa egenskaper är att ha möj-
ligheten att beskriva vägen tredimensionellt på ett mycket mer detaljerat sätt än 
tidigare. Möjligheten att genom efterbearbetning skapa nya mått är inte längre lika 
begränsad. Vägens tvärsektion kan skapas ur medeltvärprofilen och ytlinjetvär-
fallet. Vägens längsprofil kan skapas från backighetsmätning och längsprofil, där 
längsprofilen ger värden på en detaljerad nivå och backigheten ger en översiktlig 
bild. 
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Övriga mått eller egenskaper vid upphandling av vägytemät-
ningar 
De övriga måtten eller egenskaperna vid upphandlingen är följande: 
 
• Positioneringsstöd 
• Makrotextur 
• Megatextur 
• IRI i vänster hjulspår 
• Ojämnhet RMS i vänster och höger hjulspår 
• Spårdjup vänster 
• Spårdjup höger 
 
Detta är mått som ensamma och i kombination med andra ger mycket information 
om vägens kondition. Positioneringsstödet anammas redan idag då de mätbilar 
som utför vägnätsmätningen är utrustade med satellitmottagare för GPS. Dessa 
används som positioneringshjälp för operatören vid knutpunktskvittering och de 
ger också mätbilens linjeföring. 
 
Mått eller egenskaper enligt leverantörens önskemål vid upp-
handling av vägytemätningar 
Vid upphandlingen av denna period levererades inga egna mått av leverantören. 
 
Tilläggstjänster vid upphandling av vägytemätningar 
Om leverantören vid upphandlingen kunde utföra vissa tilläggstjänster i samband 
med mätningen av de obligatoriska måtten ansågs det som positivt. De tilläggs-
tjänster som var specificerade var följande: 
 
• Mätning av sprickor och krackeleringar 
• Deflektionsmätningar 
• Mätningar av vägkonstruktionens olika lagers tjocklek och sammansättning 
• Video för vägmiljö 
• Bildanalys av vägytan (t.ex. sprickor) 
• Friktionsmätningar 
• Potthål 
• Kanthäng 
• Uppfrysta block 
• Sättningssvackor 
• Tjälupplyftning 
• Mätning av ojämnheter vintertid (samma storheter som mäts sommartid) 
• Mätning av grusväglag 
• Mätning av vinterväglag 
 
Inga av dessa tilläggstjänster levererades vid upphandlingen. 
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Obligatoriska mått vid objektmätning 
Vid objektmätning godkänns kombinationen av företag och mätutrustning för en 
eller flera mätstorheter. En objektmätning behöver inte omfatta alla mätstorheter 
utan den kan t.ex. endast gälla för ojämnhet i längsled. De fyra (fem om fordons-
hastighet räknas in) mätstorheterna som innefattas av objektmätningen är: 
 
• IRI höger 
• Spårdjup max 
• Regressionstvärfall 
• Längsprofil i höger hjulspår 
• (Mätfordonets hastighet) 
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Möte om nya vägytemått – Minnesanteckningar 
 
Närvarande: Kerstin Svartling VÄG 
 Niclas Odermatt VÄG 
 Lovisa Moritz VÄG 
 Hans Wirstam VÄG 
 Håkan Jansson VMN 
 Tobias Edberg VSÖ 
 Magnus Olofsson VN 
 Thomas Asp VVÄ 
 Nils Eneland VSÖ 
 
Var:  Jönköping, VSÖ:s Regionkontor 
 
När: 2001-09-17 
 
Vägavdelningen har ett uppdrag från SV att ta fram underlag för en utvecklings-
strategi inom området vägytemätningar. VÄG har därför kallat till detta möte med 
representanter för de regionala enheterna för att inventera önskemål och behov 
hos användarna.  
 
Nedanstående punktlista är en sammanfattning av den diskussion och de synpunk-
ter som kom fram under mötet:  
 

• Mötesdeltagarna var rörande eniga om behovet av trafikmätningar både 
vad gäller trafikmängd, axelvikt och kontaktyta. VÄG informerade om att 
pengar är avsatta i FoU-budget för nästa år inom detta område. Kort 
information om Bridge WIM-mätningar gjorda i Region Mitt gavs, som 
ännu mer understryker behovet av mätningar. 
 
Kommentar: Även trafikens fördelning i sidled bör studeras och 
dokumenteras. I kombination med vägbredd bör detta ge ett tillskott till 
bedömning av framför allt spårutveckling. Ett potentiellt problem är 
definitionen på spåravstånd (avstånd mellan höger och vänster hjulspår) 
som utgår ifrån persontrafikens dubbslitage dvs. avståndet är ca 150 cm 
fast det oftast borde vara ca 180 cm som är normalt hjulavstånd för den 
tunga trafiken (den vi tror orsakar det mesta av spårbildningen i dag). En 
kontroll av detta kan och borde göras utifrån de tvärprofiler som nu 
samlas in var 20:e meter. 

 
• Ett bättre grepp om vägkonstruktionens uppbyggnad (tjocklekar och mate-

rial) och därmed också indirekt dess styrka (ibland slarvigt kallat bärighet) 
ansåg mötesdeltagarna vara av största vikt. Framför allt betonades behovet 
av att veta beläggningstjockleken. För att åstadkomma detta kan exempel-
vis georadar tillsammans med provtagning (exempelvis med Underlätta-
ren) utföras. Detta är också information som är stabil i tiden under förut-
sättning att framtida underhålls- och förbättringsåtgärder dokumenteras. 
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Kommentar: För att kunna skaffa sig ett bra underlag för att bedöma hela 
vägkonstruktionens ”bärförmåga” eller styrka krävs även information om 
obundna lager och undergrund som komplement till beläggningstjock-
leken. För att kunna välja rätt åtgärd behövs denna information, speciellt 
när det gäller vägar som uppvisar sättning, bärighetsproblem och tjäl-
problem. 

 
• Behovet av ett generellt bärighetsmått diskuterades. Alla vill ha ett sådant 

mått, men det konstaterades att ett kvantitativt mått på vägnätsnivå är 
mycket svårt att åstadkomma. Anledningen till detta är att flera av de para-
metrar som behövs för att beräkna ett sådant värde varierar med årstiderna, 
framför allt gäller detta undergrundsmaterial och äldre överbyggnads-
material. För s.k. byggda vägar är problemet betydligt mindre eftersom 
variationer i vattenhalt i dessa lager är väldigt liten. Problemen är ofta 
kopplade till variation i vattenhalt i dessa lager. Fallvikt och eventuellt 
RDT-bilen kan tillsammans med information om lagertjocklekar ge infor-
mation om vägens styrka, framför allt för obundna överbyggnadslager.  
 
Kommentar: Lagertjocklekar och mätning av vägens styrka (t.ex. fallvikt) 
kan tillsammans med information om temperatur för bundna material och 
vattenhalt för obundna material (som exempelvis kan fås via georadar och 
resitivitetsmätningar eller andra geofysiska mätningar, som indirekt be-
skriver dielektricitetskonstantens variation), ge en tillräckligt god bild av 
vägkonstruktionens tillstånd för att erhålla ett kvantitativt bärighetsmått. 
Dock tror vi inte att man enbart med fallvikt, georadar och jordart kan 
erhålla detta. Däremot kan man då på objektsnivå få en uppfattning om 
var objektets svaga avsnitt finns, men inte mer än så. Orsaken till detta är 
att fallvikten ger en ögonblicksbild av vägens ”bärighetstillstånd”.  

 För att ha en chans att lyckas med ett kvantitativt bärighetsmått krävs att 
mätningsförfarande och kompensation för varierande yttre förhållanden 
standardiseras. 
 

• Hålrumshalt och textur för bitumenbundna lager ansågs vara viktigt att ha 
koll på. Anledningarna är två, nämligen för att få grepp om risken för 
separationer och stensläpp. I Finland används georadar med hög frekvens 
för att kontrollera hålrumshalten. Man får då både en kontinuerlig bild och 
dessutom en uppfattning om variationen, tillsammans med provtagning 
och medföljande lab-test (för kalibrering av georadar-informationen). Vid 
utläggning används värmekamera på vissa håll i Sverige för att kontrollera 
variation hos beläggningen. 

 
Kommentar: Vi har i dagsläget inga kommentarer till detta, men vi kan vid 
behov föra en mer detaljerad diskussion med beläggningsexperter för att 
reda ut vad som behövs. Vi tror dock att makrotextur kan ge indikation på 
begynnande stensläpp. RST-data innehåller redan information om makro-
textur, allt vi behöver göra är att plocka fram andra jämnhetsmått än IRI, 
t.ex. RMS (Root Mean Square)-mått eller PSD (Power Spectral Density).  
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• Undergrundsjordart ansågs av alla vara en bra och viktig information för 
att urskilja känsliga partier. Jordartskartor finns att tillgå digitalt för att få 
fram vilken undergrundsjordart det är. Diskussion kring den information 
som finns tillgänglig i Vägdatabanken fördes. Det konstaterades att egen-
skaper kopplade till material under vägytan är sorgligt försummade.  

 
• Skärning – bank borde redovisas. Redan idag filmas stora delar av väg-

nätet i samband med driftupphandlingarna, vilket borde kunna utnyttjas för 
att föra in bank/skärning i VDB. 

 
 Kommentar: Skillnaden mellan obundna materials egenskaper i bank 

respektive skärning är stora, framförallt kopplade till att grundvattennivå 
och portryck dramatiskt förändras. 

 
• Kanthängsmått av något slag behövs. Ett sådant är på gång och en rapport 

om detta ska vara klar innan årsskiftet. 
 
Kommentar: Ett kanthängsmått är viktigt av flera skäl – dels ger det oss 
information om vägrenens stabilitet så att vi kan i förväg avgöra om t.ex. 
en 13m-väg kan göras om till 2+1 utan bärighetshöjande åtgärder, och 
dels behövs det för att justera spårdjupsmåttet så att vi inte tappar bort ett 
faktiskt spår p.g.a. kanthäng. Detta gäller särskilt för lågtrafikerade, 
smala och icke-byggda vägar. 
 

• Sprickor och potthål ansågs av alla vara mycket viktigt att mäta. Idag 
dimensionerar vi konstruktionen för ett spricktillstånd, men vi har inget 
objektivt mätsystem igång för att identifiera sprickor och potthål. När 
regionerna väljer ut vilka objekt som skall åtgärdas under kommande år 
vägs dock detta in i utifrån okulärbesiktningar (ett subjektivt mått). På 
vägnätsnivå för bl.a. fördelning av pengar mellan regionerna och för att 
beskriva vägnätets tillstånd finns dock inget mått alls. 
 
Kommentar: Det s.k. PAVUE-systemet är idag troligtvis så pass bra att vi 
borde kunna använda det för mätningar på vägnätsnivå. Däremot återstår 
en del utveckling för att på objektsnivå identifiera hårfina sprickor. På 
vägnätsnivå tror vi inte att information om hårfina sprickor är nödvändiga 
för att börja använda utrustningen. Det är bättre att få en uppfattning om 
stora sprickor och dess utbredning än att inte ha någon information alls. 
På vägnätsnivå kan man tänka sig att måttet skulle kunna vara % skadad 
yta, medan på objektsnivå behövs en mer detaljerad bild av sprickornas 
storlek, öppningsgrad och riktning samt inte minst orsaken till skadan. 
Potthål kan man ange som antal per längdenhet. 
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Kommentar till allt ovanstående: För att nya mått överhuvud taget ska fungera 
måste allt vägnätsanknytas, samlas i databaser som är tillgängliga för alla (helst 
knutna till VDB på något sätt) och presentation av dessa data behöver kunna 
göras på ett överskådligt sätt i någon form av digitalt presentationsverktyg. Detta 
bör vara kopplat till övriga delar i PMS. 
 
 
Vid tangentbordet  
 
 
Lovisa Moritz, Niclas Odermatt, Kerstin Svartling och Hans Wirstam 
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Bärighetsinventering i Region Mälardalen 
Följande beskrivning är hämtade från underlaget från Region Mälardalens upp-
handling av arbetet. 
 
Uppdragsbeskrivning 
Vägverket har behov av att veta bärighetstillståndet för 6 vägobjekt. Metodiken 
som vi använder baserar sig på ATB VÄG:s inventeringskapitel. Vi vill inventera 
tillståndet för vägarnas avvattning, konstruktion och yta. Baserat på dessa tre 
faktorer bestäms sedan ett bärighetsindex. 
 
Utförande 
 
Homogen sträcka 
Vägobjekten delas in i homogena sträckor baserat på resultatet från georadar-
mätningen. De homogena sträckornas längd får maximalt vara 500 meter. 
 
Vägkonstruktion 
Vägkonstruktionen klassas i tre klasser för varje homogen sträcka. Klass 1 innebär 
att vägkonstruktionen har fullgod bärighet. 

Vägobjektens uppbyggnad undersöks med georadarmätning, provtagning och 
fallviktsmätning. Dessa undersökningar utförs i VDB-riktningen på höger sida i 
en mätlinje. Mätlinjen förläggs till höger hjulspår.  
 
Georadarmätning 
Samtliga objekt skall mätas med hög- och lågfrekvent antenn för bestämning av 
vägkonstruktionens samtliga lager. Radarmätningen skall användas för att dela in 
vägobjektet i homogena sträckor och för att styra provtagningen. 
 
Provtagning 
Provtagning skall ske med frekvensen ett prov per km. Avsikten med provtag-
ningen är att kalibrera georadarmätningen, analysera bärlagrets kornfördelning 
och bestämma tjockleken på överbyggnadens olika lager. Lägesbestämningen 
skall således styras utifrån georadarresultatet. Vid varje provtagning skall tjocklek 
på bundna lager, bärlager och överbyggnad bestämmas. Om överbyggnads-
tjockleken överstiger 1 meter behöver provtagningen inte drivas djupare. Vidare 
skall bärlagret analyseras genom siktning på ett ackrediterat laboratorium. 
Provtagningen kompletteras med digital fotodokumentation av beläggning och 
bärlager. Efter provtagningen återställs vägkroppen.  

Finns möjligheten att redovisa förekomsten av sten Ø > 20 cm inom 0–30 cm 
från beläggningslagrets underkant bör detta framgå av redovisningen. 
 
Fallviktsmätning 
Fallviktsmätning skall utföras med frekvensen en punkt per 100 meter. Mätningen 
skall utföras enligt Vägverkets Metodbeskrivning 112:1998 ”Deflektionsmätning 
vid provbelastning med fallviktsapparat”. För att kunna särskilja bärighetssvaga 
partier bör mätningen utföras sent på hösten 
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Beräkning av förstärkningsbehov 
Förstärkningsbehovet beräknas med analytisk dimensionering baserat på utförda 
undersökningar. Information om undergrunden fås från digital jordartskarta. 
Resultatet redovisas i form av mm AG för dimensioneringsperioderna 10 respek-
tive 20 år. 
 
Avvattning 
Avvattningens tillstånd klassas i tre klasser för varje homogen sträcka. Klass 1 
innebär att avvattningen fungerar tillfredställande. 
 
Dikesinventering 
Dikesinventeringen skall utföras enligt principskiss; Vägdike belagd väg, se 
bilaga 1. De olika alternativen anges dels som summa längd per sida och dels i 
längdprofil. Konsulten skall också ange var slänterna behöver flackas ut för att 
uppnå önskad standard. Dessutom skall konsulten ange var det finns högre 
bankslänter (> 2 meter) som lämpar sig för fyll av överblivna dikesmassor. För 
dessa högre bankslänter anges släntlutning. 
 
Truminventering 
Korsande trummor och sidotrummor skall inventeras. Inventeringen omfattar 
endast lägesbestämning. 
 
Vägyta 
Vägytans tillstånd skall klassas i tre klasser för varje homogen sträcka. Klass 1 
innebär att vägytans tillstånd är tillfredställande. 
 
Skadekartering 
Vägens överyta inventeras med hjälp av ”Bära eller brista” med sträckindelningen 
100 meter. Inventeringen skall dels ge en översiktlig bärighetsbedömning och dels 
en bedömning av varje skadetyp. Bedömningen baseras på svårighetsgrad och 
utbredning och ges med skalan 1–3 där 1 är det bästa värdet. 
 
RST-data 
RST-data levereras av beställaren i form av IRI och spårdjup. 
 
Bärighetsindex 
Bärighetsindex beräknas utifrån de tre faktorerna vägkonstruktion, avvattning och 
vägyta. Indexet viktas genom formeln: 
 
Bärighetsindex = 0,5*vägkonstruktion + 0,3*avvattning + 0,2*vägyta 
 
Vid redovisning markeras bärighetsindex i tre klasser med hjälp av färgval. 
 
Grön = Bärighetsindex < 1,7 
Gul = Bärighetsindex 1,7 – 2,5 
Röd = Bärighetsindex > 2,5 
 
Indexet skall också redovisas som ett vägt medelvärde för hela vägobjektet. 
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Tillhandahållna handlingar av Beställaren 
Beställaren tillhandahåller konsulten följande handlingar efter kontrakt: 
 
• Vägdata enligt VDB 
• Trafikdata  
• Digital jordartskarta 
• RST-data 
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