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Förord 

Denna rapport är en sammanfattande slutrapport av samtliga delprojekt inom huvud-
projektet ”Trafikanternas krav på vägars tillstånd” som finansierats av Vägverket 
(numera Trafikverket). Huvudprojektledare vid VTI har varit Anita Ihs. Kontaktperson 
för Vägverket (numera Trafikverket) har varit Johan Lang.  

Ett flertal personer vid VTI har ansvarat för och deltagit i planering, genomförande, 
analysarbete och avrapportering av de olika delprojekten: 

Litteraturstudie: 
Det huvudsakliga arbetet med litteraturstudien har genomförts av Gudrun Öberg samt 
Lars-Göran Wågberg. Litteratursökning har genomförts av dokumentalisten Claes 
Eriksson vid VTI:s bibliotek. 

Fokusgruppsstudie: 
Huvudansvarig för planering, genomförande, analys och avrapportering har varit Peter 
Loukopoulos. I planering och genomförande har Anita Ihs och Leif Sjögren deltagit, 
vilka även bidragit till rapportskrivningen. Inger Forsberg har rekryterat alla personer 
till fokusgrupperna, lett vissa av fokusgrupperna, sammanställt resultaten samt bidragit 
till rapportskrivningen 

Enkätstudie: 
Enkäterna i detta delprojekt har utvecklats av Anita Ihs och Louise Eriksson i samråd 
med Johan Lang. Louise Eriksson har ansvarat för analyser och större delen av rapport-
skrivningen. Flera personer vid VTI har hjälpt till med bland annat utskick, instansning 
och synpunkter på enkäterna.  

Körsimulatorstudie: 
Planeringen av körsimulatorstudien har huvudsakligen gjorts av Anita Ihs, Jan 
Andersson och Anne Bolling i samråd med Johan Lang. Ansvariga för de tekniska 
detaljerna kring simulatorstudien har varit Mats Lidström (grafik), Göran Palmqvist och 
Staffan Nordmark, (fordonsmodellen), Mikael Ögren och Håkan Sehammar 
(ljud/buller) samt Laban Källgren (programmering av försöksdesignen). Leif Sjögren 
och Thomas Lundberg har bistått med expertkunskap rörande vägytetillstånd. Analyser 
av data har genomförts av Katja Kircher och Jan Andersson. Försöksledare har Anita 
Ihs, Anne Bolling, Beatrice Söderström, Carina Fors och Christer Ahlström varit. 

Ett stort tack riktas till alla som bidragit till projektets genomförande. 
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Projektledare
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Trafikanternas krav på vägars tillstånd – Sammanfattande slutrapport 
av Anita Ihs 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 

Vägverket (Trafikverket sedan april 2010) följer regelmässigt upp de statliga vägarnas 
tillstånd med hjälp av vägytemätningar. Man genomför också enkäter bland privat-
bilister och yrkesförare för att ta reda på hur nöjda eller missnöjda trafikanterna är med 
drift och underhåll av de statliga vägarna. I korthet kan sägas att överensstämmelsen 
mellan de objektiva mätningar som görs av vägarnas tillstånd (eller snarare de 
tillståndsmått man använder) och trafikanternas betyg enligt enkäterna inte är särskilt 
god.  

Flera delstudier har genomförts för att dels att ge uppslag till hur man bör ställa frågor 
om vägars tillstånd för att få så bra subjektiva data som möjligt, dels ge uppslag till 
vilka objektiva data man i framtiden bör samla in för att överensstämmelsen mellan 
subjektiva och objektiva data skall bli bättre. Inledningsvis genomfördes en litteratur-
studie och en fokusgruppsstudie. Resultaten av dessa studier låg till grund för 
planeringen av en enkätstudie samt en körsimulatorstudie.  

Enkätstudien genomfördes för att ta reda på förares, både privatbilisters och yrkes-
förares, uppfattning om belagda vägytor samt vilka krav de har på dessa. Mer specifikt 
fick förarna bedöma sju olika vägyteskador: spårbildning, lappningar och lagningar, 
sprickor och krackeleringar, ojämna/svaga vägkanter, potthål, övriga enstaka ojämn-
heter, utbredda ojämnheter. De fick också bedöma två olika typer av textur/struktur på 
beläggningen: grov och slät textur.  

Lappningar och lagningar samt spårbildning uppfattades vara vanligast förekommande 
medan ojämna/svaga vägkanter och utbredda ojämnheter uppfattades förekomma 
mindre ofta. Generellt var acceptansen för de olika skadorna låg och den var lägst för 
potthål, följt av utbredda ojämnheter och ojämna/svaga vägkanter. Högst acceptans hade 
förarna för lappningar och lagningar. Spårbildning vid vått väglag och potthål upp-
fattades i störst utsträckning leda till negativa konsekvenser för körningen, såsom att det 
innebär en ökad risk för att en olycka ska inträffa eller att föraren måste koncentrera sig 
mer på körningen. Resultaten visar emellertid på tydliga skillnader mellan olika väg-
kategorier, mellan olika förargrupper och mellan förare i olika regioner.  

Om man ska vidareutveckla trafikantbetyg för att få en mer detaljerad bild av hur 
trafikanterna bedömer underhållet av vägarna, och på vilka grunder, krävs detaljerade 
frågor om specifika skador såsom spårbildning, lappningar, sprickor, ojämnheter samt 
potthål, eftersom acceptansen och bedömningen av förekomst av dessa har betydelse för 
hur olika vägkategorier uppfattas. Detta innebär dock att enkäten blir väldigt omfattande 
med de negativa konsekvenser detta kan få för svarsandelen. Den relativt omfattande 
enkäten i denna studie hade en svarsfrekvens på ca 45 %. 

För att de som svarar på enkäten ska veta vilka skador som frågas om behövs troligen 
att skadorna illustreras, vilket är gjort med foton i denna enkätstudie. Skadans svårig-
hetsgrad har dock stor betydelse för trafikanternas åsikt om denna samt för bedöm-
ningen av konsekvenserna som skadan har på körningen. Det är därför viktigt att 
noggrant överväga vilken svårighetsgrad som ska visas, alternativt att flera svårighets-
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grader på varje skada visas. För vissa skador finns gränsvärden som ej får överskridas, 
dvs. skadan är så allvarlig att en underhållsåtgärd måste göras. Det är då lämpligt att 
välja en svårighetsgrad som motsvarar detta gränsvärde. 

Det räcker inte att enbart fråga om specifika vägyteegenskaper/-skador, utan det krävs 
också frågor som fångar upp andra faktorer som påverkar upplevelsen av dessa. Andra 
faktorer kan vara väderlek, fordonstyp, resans ändamål, andra trafikanter, etc. 

Det skulle också kunna vara intressant att fråga respondenterna hur de upplever 
vägytorna idag jämfört med tidigare: bättre, oförändrade eller sämre än för t.ex. fem år 
sedan. Det ger en bild av hur respondenterna själva ser på utvecklingen utifrån dagens 
perspektiv. Frågorna kan specifikt handla om skador på vägarna eller vara mer 
allmänna. Man bör dock notera att dessa frågor inte ger en bild av hur de faktiskt 
uppfattade vägar tidigare jämfört med idag, utan snarare ger en bild av vilka problem de 
upplever har uppkommit eller blivit värre de senaste åren.  

Simulatorstudien var uppdelad i två experiment. I det första experimentet testades 
betydelsen av utseende (det visuella intrycket), ljud (det auditiva intrycket) och 
vibrationer/skakningar (det taktila intrycket) på en spårig väg samt på en lappad väg. 
Analyserna baserades dels på kördata, dels på försökspersonernas skattningar av hur 
komfortabel respektive hur säker vägytan var att köra på. 

Resultaten av försökspersonernas skattningar av komfort och säkerhet visar på ett tydligt 
mönster där utseende, ljud och vibrationer/skakningar var för sig och på ett summerande sätt 
påverkar den subjektiva upplevelsen av säkerhet och komfort. Även hastighet och sidoläge 
påverkas av de enskilda intrycken var för sig samt av olika kombinationer av dessa. Det går 
dock inte entydigt att säga om det visuella (utseende), det auditiva (ljud) eller det taktila 
(vibrationer/skakning) intrycket har störst betydelse. Detta varierar beroende på typ av 
vägyteskada. 

I det andra experimentet ingick åtta vägytor med olika vägytetillstånd/-egenskaper 
enligt följande:  

V1 = Lappad väg 

V2 = Spårig väg utan vatten 

V3 = Spårig väg med vatten 

V4 = Väg med grov struktur 

V5 = Ojämn väg 1- medel skakning (spår, lappar, sprickor, kantdeformationer) 

V6 = Väg med sprickor i höger spår 

V7 = Väg med sprickor i höger spår och kantdeformationer 

V8 = Ojämn väg 2- mycket skakning (spår, lappar, sprickor, kantdeformationer). 

 

De åtta olika vägytorna grupperade sig i 3 olika grupper både när det gäller skattad komfort 
och säkerhet, dock ej på exakt samma sätt (se tabell nedan). Grupp 1 upplevs som mest 
komfortabel/säker och grupp 3 som minst komfortabel/säker. 
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 …komfortabel …säker 

Grupp 1 Mest… Lappad väg 

Spårig väg utan vatten 

Väg med sprickor i höger spår 

Lappad väg 

Spårig väg utan vatten 

Väg med grov struktur 

Väg med sprickor i höger spår 

Grupp 2 Väg med grov struktur Ojämn väg 1- medel skakning 

Väg med sprickor i höger spår  
och kantdeformationer 

Ojämn väg 2- mycket skakning 

Grupp 3 Minst… Spårig väg med vatten 

Ojämn väg 1- medel skakning 

Väg med sprickor i höger spår  
och kantdeformationer 

Ojämn väg 2- mycket skakning 

Spårig väg med vatten 

 

Båda experimenten och dess skattningar av upplevd komfort och säkerhet under själva 
körningen i simulatorn har på ett entydigt sätt redogjort för hur olika aspekter av intryck 
i form av visuell, auditiv och taktil information var och en bidrar till en försämrad 
upplevelse av komfort och säkerhet. Dessutom påvisar studien att det existerar stora och 
entydiga skillnader mellan olika typer av vägytor. Slutligen visar båda experimenten att 
det existerar en nära relation mellan upplevd komfort och upplevd säkerhet. Dock är 
inte relationen så stor att de är uttryck för samma sak, dvs. har man en hög upplevelse 
av säkerhet påverkar det förarens upplevelse av komfort, men inte helt. 

Generellt kan man utifrån försöken dra slutsatsen att man så långt möjligt bör se till att 
vägytan har en så homogen färg som möjligt, är lågbullrande och har jämn bullernivå samt är 
så jämn som möjligt (gäller även mindre ojämnheter som skarvar vid lappningar) för att 
trafikanterna ska uppleva den som komfortabel och säker. 

 

Slutsatser 

Några slutsatser avseende utformning av frågor i trafikantenkäter: 

 För att de svarande ska veta vilka skador som frågas om behövs troligen 
illustrationer/foton av dessa i enkäten. 

 Det är viktigt att överväga vilken svårighetsgrad hos skadan som visas i 
illustrationen/fotot då detta i hög grad påverkar trafikantens bedömning/åsikt. 
Exempelvis kan det vara relevant att visa en svårighetsgrad som motsvarar 
gällande gränsvärde för när en underhållsåtgärd måste vidtas.  

 Det är viktigt att ha med frågor som fångar andra faktorers, utöver vägytans 
tillstånd, inverkan på körupplevelsen. Dessa faktorer kan vara väder, andra 
trafikanter, resans ändamål, fordonstyp, etc. 

 För att få en bild av hur respondenten ser på utvecklingen av underhålls-
standarden föreslås att en fråga tas med i enkäten om hur respondenten upplever 
vägytorna idag jämfört med tidigare (till exempel för fem år sedan). 
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Några slutsatser avseende kompletterande vägtillståndsmått för att fånga trafikanternas 
upplevelse av komfort och säkerhet är följande: 

 Vägytor med vattenfyllda spår upplevs som både mer okomfortabla och osäkra 
att köra på än vägytor med torra spår. Detta innebär att tillståndsmåttet spår som 
används idag inte är tillräckligt för att fånga trafikantens upplevelse av vägytan. 
Det är ännu viktigare med ett tillståndsmått som beskriver var vattensamlingar 
kan uppstå vid nederbörd. 

 En ojämn vägyta upplevs som mer okomfortabel och osäker än en torr spårig 
vägyta. Jämnhetsmåttet IRI bör dock kompletteras med ett mått som fångar upp 
kantdeformationer. Detta eftersom krängningar som uppstår pga. kantdeforma-
tioner upplevs som både okomfortabla och osäkra 

 Eftersom ljudet/bullret är en viktig faktor för trafikantens komfortupplevelse bör 
det finnas ett tillståndsmått som indikerar bullernivå. Detta tillståndsmått utgörs 
sannolikt av ett eller flera för bullerrelevanta texturmått (exempelvis medelpro-
fildjupet, MPD). 
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Road users’ requirements on road surface condition. Final summary report 
by Anita Ihs 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 

The Swedish Road Administration (the Transport Administration since April 2010) 
routinely assesses the road condition on all state roads by road surface condition 
measurements. The SRA has also conducted surveys among private motorists and 
professional drivers to find out how satisfied or dissatisfied users are with the operation 
and maintenance of the state´s roads. In short, the correlation between the objective 
measurements, carried out to assess the road surface condition (or rather, the road 
condition indicators used) – and road user´s opinions are not particularly good.  

A number of sub-studies have been carried out to provide ideas on how to ask questions 
about the road condition to obtain the best possible subjective data. The sub-studies also 
gave impetus to which objective data should be gathered in future to help improve the 
correlation between subjective and objective data. Initially, there was a literature and a 
focus group study. The results of these studies formed the basis for the planning of a 
questionnaire study and a driving simulator study.  

The questionnaire study was conducted to find out the drivers, both private motorists 
and professional drivers, perception of paved surfaces, and what demands they have on 
them. More specifically, the drivers were asked to give their assessments on seven 
different types of road surface damages: rutting, patching and repairs, cracking, 
uneven/weak road verges, potholes, other singular irregularities and widespread 
unevenness. They were also asked to assess two different types of texture/structure on 
the surface: rough and smooth texture.  

Patching and repairs as well as rutting were perceived to be most abundant, while 
uneven/weak shoulders and widespread unevenness, was perceived to occur less often. 
In general, the acceptance of the various damages was low and it was the lowest for 
potholes, followed by widespread unevenness and uneven/weak shoulders. Drivers had 
the highest acceptance for patching and repairs. Rutting in wet conditions and potholes 
were considered to have the greatest adverse impact on driving, such as to pose a higher 
risk of an accident to occur or that the driver needs to concentrate more on driving. The 
results, however, show significant differences between various road categories, between 
different groups of drivers and between drivers in different regions.  

A further development of the road users surveys to get a more detailed picture of how 
users assess the maintenance of roads, and on what basis, requires detailed questions 
about specific damage such as rutting, overlaps, cracks, bumps and potholes, as 
acceptance and assessment of the presence of these is relevant to how the various road 
categories are perceived. This, however, means that the survey becomes very extensive 
with the negative consequences this may have on response rate. The relatively extensive 
survey in this study had a response rate of about 45%.  

In order for those who respond to the questionnaire to know which road surface 
damages are asked about it is probably necessary that the damages are illustrated, as is 
done with photos in this survey. The severity of the damage has significant impact on 
road users' view on this, as well as for the assessment of the impact that the damage has 
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on driving. It is therefore important to carefully consider the severity to be shown, 
alternatively, to show several degrees of severity for each type of damage. For certain 
damages there are limits that must not be exceeded, i.e. the damage is so severe that a 
maintenance action has to be done. It may then be suitable to choose a severity level 
equal to that threshold.  

It is not enough simply to ask about specific road surface properties/damages, but it also 
requires questions that capture other factors that influence the experience of these. Other 
factors include weather conditions, vehicle type, trip purpose, other road users, etc.  

It could also be interesting to ask respondents how they perceive the road surfaces today 
compared to before: better, unchanged or worse than they did five years ago, for 
example. This provides a picture of how the respondents see the development from 
today's perspective. Questions can be specific about damages on the roads or be more 
general. It should be noted that these questions do not give a picture of how the roads 
were actually perceived in earlier years compared to today, but rather gives an idea of 
what problems they are experiencing is incurred or have become worse in recent years.  

The simulator study was divided into two experiments. The first experiment tested the 
importance of appearance (the visual impression), sound (the auditory impression) and 
vibration/jolts (the tactile impression) on a rutted road surface as well as on a patched 
road surface. The analyses were based on driving data as well as on the drivers´ 
assessments of how comfortable and how safe the road surface was to drive on.  

The results of the drivers´ assessments of comfort and safety demonstrate a clear pattern 
where appearance, sound and vibration/jolts in isolation and in an additive way affect 
the subjective perception of safety and comfort. Also speed and lateral position were 
affected by the individual impressions separately and by various combinations of these. 
However, it is not clear to say whether the visual (appearance), the auditory (sound) or 
tactile (vibration / shaking) impressions matter most. This varies depending on the type 
of road surface damage.  

In the second experiment, eight road surfaces with different road surface 
conditions/properties were included:  

V1 = Patched road 

V2 = Rutted road 

V3 = Rutted road with water 

V4 = Road with rough texture 

V5 = Uneven road 1- Medium vibrations (ruts, patches, cracks, edge deformations) 

V6 = Road with cracks in right wheel track 
V7 = Road with cracks in right wheel track and edge deformations  

V8 = Uneven road 2- Larger vibrations (ruts, patches, cracks, edge deformations). 

The eight different road surfaces were grouped in three different groups both according to 
perceived comfort and according to perceived safety, although not exactly the same way (see 
table below). Group 1 is perceived the most comfortable/safe and group 3 the least 
comfortable/safe.  
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 …comfortable …safe 

Grupp 1 Most… Patched road 

Rutted road without water 

Road with cracks in right wheel  
track 

Patched road 

Rutted road without water 

Road with rough texture 

Road with cracks in right wheel  
track 

Grupp 2 Road with rough texture Uneven road 1- Medium vibrations 

Road with cracks in right wheel  
track and edge deformations  

Uneven road 2- Larger vibrations 

Grupp 3 Least… Rutted road with water 

Uneven road 1- Medium vibrations 

Road with cracks in right wheel  
track and edge deformations  

Uneven road 2- Larger vibrations 

 

Rutted road with water 

 

Both the experiments and the estimates of perceived comfort and safety while driving in 
the simulator have, in an unambiguous was, shown how the various aspects of 
impressions - in the form of visual appearance, sound and vibrations -  each one 
contribute to a negative perception of comfort and safety. In addition, the study shows 
that there exist large and clear distinctions between different types of road surfaces. 
Finally, both experiments show that there exists a close relationship between perceived 
comfort and perceived safety. However, the relation is not so strong that they express 
the same thing, i.e. a high perception of safety affects the driver's experience of comfort, 
but not completely. 

Generally, based on the experiments, one may conclude that as far as possible it should 
be ensured that the road surface has a homogeneous colour, is low-noise and has an 
even noise level as well as is as smooth as possible (even minor unevenness such as 
joints at patches should be avoided) for road users to perceive it as comfortable and 
safe. 

 
Conclusions 

Some conclusions on design of questions in road user surveys: 

 In order to ensure that the respondent understands which damages are asked 
about illustrations/photos of these are probably needed in the survey. 

 It is important to consider the severity of the damage shown in the 
illustration/photo, as this strongly affects the road users´ assessment/opinion. For 
example, it may be relevant to show a severity equal to the current threshold for 
when a maintenance action must be taken. 

 It is important to include questions that capture other factors, in addition to road 
surface conditions, that have an impact on the driving experience. Such factors 
may include weather, other road users, the trip purpose, vehicle type, etc. 
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 To get an idea of how the respondent sees the development of the maintenance 
standard it is proposed that a question is included in the survey on how 
respondents perceive road surfaces today compared to before (e.g., five years 
ago). 

 

Some conclusions regarding additional road surface indices to capture road users' 
experience of comfort and security are: 

 Road surfaces with water-filled ruts are perceived as both more uncomfortable 
and unsafe to drive on than are road surfaces with dry ruts. This means that the 
road condition indicator rut that is used today is not sufficient to capture the road 
users´ perception of the road surface. It is even more important with a road 
condition indicator that describes where water ponds may occur during 
precipitation. 

 An uneven road surface is perceived as more uncomfortable and unsafe than a 
dry rutted road surface. The international roughness index IRI should be 
supplemented with an indicator that captures edge deformations. The reason is 
that the lateral roll that arises due to edge deformations is perceived as both 
uncomfortable and unsafe 

 Since the sound/noise is an important factor for road user comfort perception, 
there should be a road surface indicator for the sound level. This indicator is 
most likely a noise relevant texture indicator (such as mean depth profile, MPD). 
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1 Introduktion 

Vägverket följer på olika sätt upp standarden på vägnät och tillhörande utrustningar. 
Exempelvis görs systematiska mätningar av vägytans standard. Hittills har det i 
huvudsak varit spårdjup (mm) och ojämnheter i längsled uttryckt i måttet IRI 
(International Roughnness Index, mm/m) som legat till grund för bedömningen av 
vägytans tillstånd. De objektiva mätmetoderna visar att vägytors tillstånd generellt sett 
inte har förändrats i någon större utsträckning de senaste åren. Vissa skillnader finns 
dock mellan regionerna, exempelvis så har i Region Norr andelen av vägarna med 
ÅDT>2 000 med spårdjup över 15 mm ökat de senaste åren (se bilaga 1). 

Detta är emellertid inte hela sanningen när man ska klargöra huruvida landet har goda 
vägar eller inte. Av avgörande betydelse är hur ”kunderna”, dvs. trafikanterna, upplever 
den produkt man ”köper”, det vill säga standarden på vägar som man använder. 

Vägverket har därför sedan flera år genomfört enkäter bland privatbilister och yrkes-
chaufförer. Undersökningen ”Trafikantbetyg” genomförs vår och höst (se 
Vägverket_Pilen Affärsutveckling AB, 2007). På hösten avser den vägarnas tillstånd 
under sommaren, dvs. ungefär samtidigt då vägarnas spårdjup och IRI mäts med RST-
mätbilen. Frågeformulär sänds till 400 privatbilister och 300 yrkeschaufförer i var och 
en Vägverkets sju regioner. Enkäten har inte genomförts bland yrkeschaufförer vid varje 
tillfälle. I enkäten ställs för varje vägkategori (nationella, regionala och övriga statliga 
vägar) bland annat följande frågor: 

- Är du nöjd eller missnöjd med hur vägarna sköts och underhålls? 

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

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

 

Svaren anges i sex nivåer. Resultaten som anger andelen nöjd är summan av dem som 
svarat att de är mycket nöjda eller ganska nöjda. Man tycks dessutom kategorisera den 
som inte svarat på en fråga som att denne inte är ”nöjd” i denna bemärkelse i stället för 
att behandla det som bortfall; icke svar tolkas alltså som ”missnöjd”. 

Man kan i korthet sammanfatta resultatet av enkäten på följande sätt: Yrkeschaufförer är 
nöjda i mindre utsträckning än privatbilister. Trafikanterna verkar vara mest nöjda med 
de nationella vägarna och minst nöjda med övriga statliga vägar. Det som, mot bak-
grund av tidigare resultat, kanske är mest förvånande är att trafikanterna verkar mindre 
nöjda idag än under de första åren som enkäten genomfördes. Man verkar också mer 
nöjda med hur vägarna sköts och underhålls allmänt sett än med spårbildning och 
ojämnheter i beläggningen (se bilaga 2).  

Dessa resultat är anmärkningsvärda eftersom mätningarna av vägytan visar att vägarna 
snarast blivit bättre vad gäller just spårbildning och ojämnheter. Det är emellertid 
möjligt att de mått som används inte speglar det som trafikanter tycker är obehagligt. 
Om spårdjupet varierar olika i höger och vänster hjulspår kommer passerande fordon att 
kränga i sidled, vilket kan skapa stort obehag speciellt för lastbilsförare. Ett sådant 
problem kan inte fångas av de mått som utnyttjas idag. Det skulle dock gå att ta fram ett 
sådant mått utifrån inmätta data. Utseendet på vägen kan dessutom spela in på så sätt att 
trafikanten kan tycka att lappningar och lagningar är liktydigt med ojämnheter även om 
så inte är fallet. Å andra sidan finns det studier som visar att IRI är högt på vägar som 
trafikanter tycker är obehagliga (Magnusson et al., 2002, Ihs et al., 2004). 
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Slutsatsen av ovanstående är dock att överensstämmelsen mellan de objektiva 
mätningar som görs av vägarnas tillstånd (eller snarare de tillståndsmått man använder 
idag) och trafikanternas betyg enligt enkäterna inte är särskilt god. Det finns därmed 
anledning att gå vidare och undersöka denna diskrepans. 

År 2006 startades därför projekt ”Trafikanternas krav på vägars tillstånd” på uppdrag av 
Vägverket.  

Projektets syfte har dels varit att ge uppslag till hur man bör ställa frågor om vägars 
tillstånd för att få så bra subjektiva data som möjligt, dels att ge uppslag till vilka 
objektiva data man i framtiden bör samla in för att överensstämmelsen mellan 
subjektiva och objektiva data skall bli bättre.  

Projektet har haft följande två delsyften: 

1. Att öka förståelsen för vilka krav, behov och förväntningar trafikanterna har på 
vägars tillstånd (inklusive vilka faktorer som påverkar dessa) samt utforma 
frågor som ger goda subjektiva mätdata. 

2. Att bestämma vilka objektiva mått som behövs för att beskriva vägens tillstånd 
så att man bättre fångar upp de egenskaper/faktorer som påverkar trafikanternas 
upplevelse/bedömning av vägen. Detta leder till ett bättre utnyttjande av all 
mätdata som idag samlas in (ex. tre längsprofiler) och uppslag till vilka objektiva 
mätdata som behövs samlas in i framtiden. 

Projektet har genomförts i tre fristående etapper: 

1. Litteraturstudie (Ihs, 2007) 

2. Fokusgruppsstudie (Loukopoulos, 2008) + enkätstudie: Trafikanters krav, behov 
och förväntningar (Eriksson, 2010) 

3. Körsimulatorstudie: Mått på vägars tillstånd. Inverkan av vägytans tillstånd på 
trafikantens upplevelse av säkerhet och komfort samt trafikantens beteende (Ihs, 
2010). 

Denna rapport är en slutrapport som sammanfattar resultaten från de tre etapperna och 
redovisar slutsatserna utifrån dessa. 
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2 Litteraturstudien 

I den första etappen av projektet ”Trafikanternas krav på vägars tillstånd” genomfördes 
en litteraturstudie för att kartlägga om och i så fall hur man i olika länder tar reda på 
trafikanternas tillfredsställelse med underhållet av vägarna (Ihs et al., 2007). Av intresse 
var också att titta på en eventuell koppling till objektiva mätningar av vägytans tillstånd. 

Det framgår av litteraturstudien att alltfler väghållare är angelägna om att ta reda på hur 
väl de lyckas tillgodose trafikanternas önskemål vad gäller olika aspekter på vägnätet. I 
många länder genomför väghållarna mer eller mindre regelbundet undersökningar bland 
trafikanterna för att ta reda på vad de tycker och för att följa upp hur åsikterna förändras 
över tiden 

Trafikantundersökningarna genomförs antingen som enkäter (per post eller via Internet) 
eller som intervjuer, oftast via telefon men ibland även i fokusgrupper. Fokusgrupper 
innebär i korthet att personer med erfarenhet från det aktuella området och under 
ledning diskuterar de problem som de anser vara väsentliga.  

Vid intervjuerna/enkäterna indelas trafikanterna oftast i privatbilister och yrkesförare. I 
vissa fall har man även med gruppen oskyddade trafikanter, dvs. fotgängare och 
cyklister. 

Huvudsakligen ställs övergripande frågor beträffande väghållarens alla ”ansvars-
områden” rörande skötsel av vägar, sidoanläggningar och kringutrustning såsom 
exempelvis:  

 Trafiksäkerhet 

 Komfort 

 Framkomlighet 

 Vägarbeten 

 Vägarnas tillstånd 

 Renhållning 

 Snöröjning 

 Rastplatser 

 Skyltar. 
 

I vissa fall ställs även prioriteringsfrågor. Förutom att trafikanterna får ange på en skala 
hur nöjda eller missnöjda de är så får de då också ange hur viktiga de olika faktorerna 
är. Detta görs på lite olika sätt, varav två exempel ges nedan: 

Ex 1: ”Problemindex” baserat på kombination av bedömd viktighet och tillstånd 

Ex 2: Trafikanterna får tala om hur de anser att resurserna bör fördelas på olika 
underhållsåtgärder 

Det är däremot inte så vanligt förekommande att man ställer mer detaljerade frågor om 
hur nöjda/missnöjda trafikanterna är med vägytans tillstånd. 

I Danmark kommer man från sommaren 2007 att ha med en mer detaljerad fråga 
rörande vägytans tillstånd i sin trafikantundersökning. De trafikanter som angett att de 
är missnöjda eller mycket missnöjda med asfaltens jämnhet får ange vilket av ett antal 
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alternativ som är orsaken till att de är missnöjda med jämnheten. Alternativen som ges 
är hål i asfalten, spårig asfalt, växlar mellan ljus och mörk asfalt, växlar mellan fin och 
grov asfalt, lappningar som orsakar färgskillnader, damm från vägen, ojämn asfaltering, 
rå/grov asfalt eller annat eget alternativ. 

Även i Nederländerna använder man sig av en något mer detaljerad beskrivning av 
beläggningens tillstånd såsom spår, hål, gupp, ”uppsprättande” stenar (stenskott) och 
annat. 

 
2.1 Koppling mellan subjektiva bedömningar och objektiva 

tillståndsmätningar 

I få av de rapporter som redovisar resultat av trafikantundersökningar görs någon direkt 
koppling av dessa till objektiva mätningar av vägnätets tillstånd. 

En viktig aspekt att beakta vid intervjuer eller enkäter är vilka termer som trafikanterna 
använder för att beskriva vägens/vägytans tillstånd och hur dessa överensstämmer med 
de tekniska benämningar som väghållaren använder.   

Det finns några undersökningar där bland annat detta har undersökts. En av dessa är en 
studie rörande bilisters betalningsvilja för drift- och underhållsåtgärder kopplat till 
åkkomfort (Olsson, 1997). I denna studie genomfördes diskussioner i fokusgrupper för 
att ta reda på vilka termer bilister använder när de talar om åkkomfort på vägarna 
generellt och när det gäller drift och underhåll specifikt. 

Intervjupersonerna i fokusgrupperna fick diskutera kring hur vägarna ser ut, vad som 
påverkar åkkomforten och vad de tänker på när de hör begreppet vägbeläggningar. 
Intervjupersonernas beskrivning av dålig vägbeläggning omfattade uttryck som 
spårbildning, stenskott, sprickor, gropar, gupp, hål, dåliga lagningar, tjälskott och 
vägrenar som inte håller. 

Det konstaterades också i denna studie att skador som påverkar trafikanternas 
upplevelse av åkkomfort och säkerhet tycks vara de som också påverkar bedömningen 
av vägarnas tillstånd i störst utsträckning. 

I en finsk rapport (Forsblom, 2006) konstaterar man ”att en undersökning om trafikan-
ternas belåtenhet och tekniska mätutrustning för väghållningen mäter kvaliteten delvis 
ur skilda synpunkter – ur subjektiv respektive objektiv synpunkt. Därför anser man att 
det i praktiken inte är möjligt att sammanpassa dessa utan att värdefull information för 
styrning och utveckling av väghållningen samtidigt går förlorad. Båda sätten att mäta 
kvaliteten bör därför bibehållas och den parallella användningen ökas”. 

 
2.2 Frågor om trafikanternas syn på väghållaren (attitydfrågor) 

I en del trafikantundersökningar ställs också frågor om exempelvis hur väl man känner 
till väghållaren, om man varit i kontakt med väghållaren och hur man upplevt detta. 

I Sveriges kommuners enkät ställs bland annat frågan ”Är du nöjd eller missnöjd med 
din senaste kontakt med kommunen?”  
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3 Fokusgruppsstudien 

3.1 Syfte och genomförande 

En fokusgruppsstudie genomfördes i projektets andra etapp för att ligga till grund för 
den påföljande enkätstudien (Loukopoulus et al., 2008). Fokusgrupper är ett viktigt 
första steg för att försäkra sig om att frågorna som ställs i en enkät kan förstås av 
respondenterna (dvs. språket och de namn på vägyteskador och -egenskaper som 
används av Vägverket eller forskare kan inte antas vara detsamma som det som används 
av trafikanterna) och att inga viktiga frågor eller svarsalternativ missas.  

Sex fokusgrupper med 6–9 deltagare ägde rum i ett konferensrum vid VTI i Linköping. 
Två fokusgrupper bestod av lastbilsförare, två av bussförare, och två av personbils-
förare. Totalt deltog 42 personer i fokusgrupperna. Ett slumpmässigt urval av personer 
till grupperna gjordes genom att utnyttja VTI:s databank över personer som tidigare 
deltagit i forskningsförsök och som stämde överens med de kriterier som valts för 
fokusgruppsändamålet. Kontakter togs även med buss- och lastbilsföretag för att få 
tillräckligt många deltagare. 

Proceduren var densamma för alla grupper. Första delen gick ut på att deltagarna fick 
presentera sig för varandra och denna del fungerade också som ett sätt att få deltagarna 
att komma igång och prata. Presentationen handlade om deltagarnas namn, intressen, 
och normala körsträckor. I andra delen diskuterade deltagarna kring hur den ideala 
vägytan ser ut och vad som de ansåg kännetecknade en bra väg. Något som också 
diskuterades var problem/skador hos vägytor som deltagarna antingen hade upplevt 
eller kände till. Del tre i fokusgruppträffen bestod av en djupare diskussion av de 
problem/skador som togs upp av deltagarna i del två, samt ytterligare problem/skador 
som förekommer på svenska vägar och som ansågs vara viktiga i diskussioner med 
Vägverket. Därefter övergick studien i att med hjälp av bilder (se bilaga 3) diskutera tio 
olika vägyteskador/-egenskaper för att se vad deltagarna kallade skadan/egenskapen och 
för att se hur de skulle påverkas av en sådant skada/egenskap. De vägyteskador/-
egenskaper som togs upp var: i) potthål; ii) spårbildning; iii) ojämnheter; iv) skiftande 
beläggningsfärg; v) lappningar; vi) sprickor; vii) ojämna vägkanter; viii) vattenbild-
ningar; ix) blödning; och x) textur. Den fjärde delen i fokusgruppträffen bestod av ett 
försök att se vad eller vilka faktorer som skulle kunna förvärra eller minimera skadornas 
påverkan på deltagarna. Slutligen, handlade den femte och sista delen om deltagarnas 
åsikter om vägunderhåll samt deras åsikter om de ansvariga för underhållet. 

 
3.2 Resultat 

Resultaten från fokusgruppintervjuerna visar att gemensamt för alla deltagare var att en 
bra vägyta skall vara jämn, fin, tyst och helst nyasfalterad och bred utan några 
överraskande avsmalningar. Dessutom var det viktigt att regnvatten effektivt kunde 
rinna undan. Dåliga vägar definierades mest som motsatsen till hur en bra väg ansågs 
vara. Bilder på ett urval av vanligt förkommande skador användes som underlag för 
diskussionerna. Det som deltagarna var mest missnöjda med var potthål, spårbildning, 
ojämnheter, lappningar och sprickbildning. Gemensamt för de skador som ansågs vara 
mest kritiska var att förarna försökte undvika dessa skador, antingen genom en undan-
manöver eller genom att till och med välja en annan väg.  

När det gäller språket eller benämningen på de olika skadorna fanns en bra förståelse för 
olika termer och begrepp även om vissa deltagare tenderade att föredra en viss benäm-
ning framför en annan. Ett exempel på benämning av en skada som av professionen 
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benämns potthål eller slaghål uttrycktes av deltagarna med ord som tjälskador 
alternativt tjälskott. Deltagarna förknippade skadorna med olika konsekvenser såsom 
minskad trafiksäkerhet och mindre körkomfort.  

Yrkesförarna förde fram en del åsikter som inte förekom bland personbilsförarna och 
det var bl.a. missnöjet med vägar med vajerräcken i mitten och problemen med ojämna 
och svaga vägkanter samt att ha bättre och trevligare rastplatser längs vägnätet. De så 
kallade 2+1 vägarna upplevdes som alltför smala, och svaga vägkanter gjorde att man 
oroade sig över sin last som riskerade att skadas. Dessutom fanns det ett tydligt miss-
nöje med andra trafikanter (särskilt lastbilsförare från utlandet nämndes som exempel) 
som inte förstår och anpassar sig till de svenska förhållandena. Bland annat borde de 
vintertid enligt deltagarna tvingas ha vinterdäck/dubbdäck eller förbjudas att över-
huvudtaget framföra sitt fordon i Sverige. 

Deltagarna hade god kännedom om att Vägverket har ansvaret för underhållet av de 
statliga vägarna. Deltagarna var också väl medvetna om att Vägverket lade ut delar av 
verksamheten på entreprenad och det fanns också en förståelse för att pengarna som är 
tillgängliga för vägunderhåll är begränsade. Ett missnöje bland deltagarna var att de 
ansåg att de ansvariga var för långsamma att åtgärda en uppkommen skada och då 
särskilt när det gällde de lågtrafikerade vägarna. Att det inte fanns ett bra sätt att föra 
fram sina åsikter till de ansvariga framkom också och där gavs bland annat förslag på att 
det skulle finnas ett centralt telefonnummer att ringa till. 
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4 Enkätstudien 

4.1 Syfte och genomförande 

Nästa steg i etapp två var att genomföra en enkätstudie. (Eriksson et al., 2009.) 
Enkätstudien syftade till att studera trafikanters bedömningar av vägytor och mer 
specifikt har bedömningar av sju vägyteskador och -egenskaper studerats: spårbildning, 
lappningar och lagningar, sprickor och krackeleringar, ojämna/svaga vägkanter, potthål, 
övriga enstaka ojämnheter, utbredda ojämnheter samt två olika typer av struktur på 
beläggningen; grov och slät textur.  

Syftet var också att få en övergripande bild av hur olika vägkategorier uppfattas samt 
undersöka på vilket sätt acceptans för, samt upplevd förekomst av, specifika skador 
bidrar till att förklara förarnas generella uppfattning om vägytans kvalité.  

Slutligen studerades även förarnas uppfattning om underhållsåtgärder samt inställning 
till ansvariga väghållare, dvs. Vägverket och kommunen. 

Enkätundersökningen var riktad både till privatbilister och yrkesförare och genomfördes 
i tre regioner i Sverige, region norr (dvs. Norrbotten och Västerbotten), region väst (dvs. 
Västra Götalands län, Värmlands län och Hallands län) och region sydöst (dvs. 
Östergötlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län och Blekinge län). 
Regionerna valdes för att få en stor geografisk spridning samt för att täcka in både 
glesbygds- och storstadsregioner.  

Enkäterna skickades till 3 000 bilägare, i åldrarna 18–70 år, som var slumpmässigt 
utvalda ur fordonsregistret. Eftersom fler män än kvinnor står som registrerade bilägare, 
stratifierades dock urvalet så att det bestod av 50 % kvinnor och 50 % män.  

Vad gäller yrkesförarna så riktades enkäten till 1 200 förare som körde tunga lastbilar. 
Enkäten skickades i detta fall till det företag som stod som registrerad ägare till fordonet 
tillsammans med ett följebrev. I brevet uppmanades företaget att lämna enkäten och det 
frankerade svarskuvertet till den förare som i störst utsträckning använde det utvalda 
fordonet.  

Enkäten bestod av fyra delar, med frågor om: 

1. specifika skador och egenskaper som normalt uppträder på belagda vägytor, dvs. 
spårbildning, lappningar och lagningar, sprickor och krackeleringar, ojämna/ 
svaga vägkanter, potthål, övriga enstaka ojämnheter, utbredda ojämnheter och 
grov textur/struktur på beläggningen samt slät textur/struktur på beläggningen. 
Skadorna och egenskaperna beskrevs i text samt illustrerades med bilder. De 
svarande fick ange förekomst och acceptans av olika skador och egenskaper på 
nationella vägar, övriga statliga vägar samt kommunala vägar. De fick också 
besvara frågor om vilka konsekvenser dessa skador och egenskaper får för 
körningen, dvs. skadornas inverkan på hastighet, olycksrisk, buller, etc.  

2. underhållsåtgärder. De svarande fick rangordna hur viktigt det är att de sju olika 
skadorna åtgärdas på nationella vägar, på övriga statliga vägar samt på 
kommunala vägar. Dessutom fick de rangordna hur viktigt det är att ta hänsyn 
till olika kriterier, såsom kostnader, varaktighet och inverkan på trafiken, då en 
vägyta ska repareras eller åtgärdas.  

3. hur nöjda de svarande är med dem som är ansvariga för vägunderhållet, dvs. 
Vägverket och kommunen.  

4. bakgrundsinformation om de svarande, såsom ålder, körsträcka, etc. 
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I bilaga 4 återfinns enkäten som riktades till privatbilisterna. Enkäten till yrkesförarna 
var i stort sett identisk förutom att de fick besvara ytterligare en fråga angående 
konsekvenser av olika vägyteskador, nämligen om risken för att gods ska skadas. 

 
4.2 Resultat 

Svarsfrekvensen bland privatbilister var 46 % i region norr (n=458) och 43 % i både 
region sydöst (n=433) och region väst (n=429). Bland yrkesförarna var det 46 % som 
svarat i region norr (n=186), 47 % i region sydöst (n=188) och 42 % i region väst  
(n=169).  

Analyserna av de specifika skadorna ger vissa indikationer på hur förare uppfattar 
vägytan samt varför bedömningarna skiljer sig åt mellan olika vägkategorier, olika 
förargrupper och olika regioner. Bland de skador som studerades i denna undersökning 
uppfattades lappningar och lagningar samt spårbildning vara vanligast medan 
ojämna/svaga vägkanter och utbredda ojämnheter uppfattades förekomma mindre ofta. 
Generellt var acceptansen för de olika skadorna låg och den var lägst för potthål, följt av 
utbredda ojämnheter och ojämna/svaga vägkanter. Högst acceptans hade förarna för 
lappningar och lagningar. Spårbildning vid vått väglag och potthål uppfattades i störst 
utsträckning leda till negativa konsekvenser för körningen såsom att det innebär en ökad 
risk för att en olycka ska inträffa eller att föraren måste koncentrera sig mer på 
körningen. I linje med detta resultat visar analysen, av vilka skador som anses viktigast 
respektive minst viktiga att åtgärda, att potthål och spårbildning är bland de skador som 
oftast uppfattades som viktigast att åtgärda på alla vägkategorier. Minst viktigt 
uppfattades det vara att åtgärda övriga enstaka ojämnheter och lappningar/lagningar.  

Acceptansen för de olika skadorna var generellt lägre på nationella vägar jämfört med 
övriga vägkategorier, man samtidigt uppfattades flertalet skador också förekomma i 
mindre utsträckning på nationella vägar jämfört med övriga statliga vägar och 
kommunala vägar. Det senare bidrar till att förklara den något mer positiva uppfatt-
ningen av nationella vägar jämfört med övriga statliga vägar och kommunala vägar.  

På samma sätt går det att analysera skillnader mellan yrkesförare och privatbilister. 
Yrkesförarna uppfattade olika skador på vägarna som vanligare än privatbilisterna, de 
uppvisade dessutom en lägre acceptans för flera av skadorna och uppmärksammade i 
högre grad de olika negativa konsekvenserna skadorna har på körningen.  

När det gäller orsaken till varför förare i region norr hade en mer negativ inställning till 
vägytan än förare i andra regioner går det att utläsa att det var dessa förare som i högre 
grad än andra förare ansåg att olika skador var mer vanligt förekommande samt att de 
leder till negativa konsekvenser. Emellertid var det inte genomgående förare i norr som 
hade den lägsta acceptansen för olika typer av skador. För att undersöka vilka skador 
som hade störst betydelse för den generella inställningen till olika vägkategorier 
genomfördes regressionsanalyser. Resultaten visar att både uppfattningar om förekomst 
och acceptans för spårbildning, lappningar och sprickor samt förekomst av enstaka 
ojämnheter, utbredda ojämnheter och slät textur var viktiga för att förklara attityd 
gentemot olika vägkategorier (även förekomsten av potthål var viktiga för övriga 
statliga vägar och kommunala vägar). Därutöver var det framför allt att bo i region norr 
som var viktigt för att förklara attityden. Att vara yrkesförare respektive privatbilist var 
endast av betydelse för att förklara attityd till nationella vägar. Dessa faktorer bidrog till 
att förklara mellan 40 och 48 % av variansen i attityd till de olika vägkategorierna. 
Resultaten visar därmed att de förare som uppfattade att vissa skador förekommer ofta 
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och att de har låg acceptans för att vissa skador förekommer leder det till en mer negativ 
uppfattning om olika vägkategorier. Att bo i region norr tenderar därutöver att vara 
viktigt för att förklara attityden.  

I figurerna 4.1–4.2 visas några representativa och illustrativa diagram med resultat för 
olika vägkategorier (jfr. fig. 4.1B och 4.2 A), regioner (fig. 4.1) och de två förar-
grupperna (fig. 4.2). 

 

Spårbildning

Lappning och lagning

Potthål

Utbredda ojämnheter

Grov textur

Slät textur

Sprickor och 

krackeleringar

Ojämna/svaga vägkanter

Övriga enstaka 

ojämnheter

Förekomst

Acceptans

  A 

Spårbildning

Lappning och lagning

Sprickor och 

krackeleringar

Potthål

Grov textur

Slät textur

Ojämna/svaga vägkanter

Övriga enstaka 

ojämnheter

Utbredda ojämnheter

Förekomst

Acceptans

 B 

Figur 4.1  Privatbilisternas bedömning av förekomst och acceptans av vägyteskador 
och -egenskaper på nationella vägar i Region Norr (A) respektive Region Sydöst (B). 
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Figur 4.2  Förekomst och acceptans av vägyteskador och egenskaper på övriga statliga 
vägar i Region sydöst. Privatbilister (A) respektive Yrkesförare (B). 
Spårbildning vid vått väglag och potthål uppfattades i störst utsträckning leda till 
negativa konsekvenser för körningen. 

För flertalet av de undersökta skadorna var det yrkesförarna som i högre grad än privat-
bilisterna betonade de negativa konsekvenserna på körningen. Genomgående var det 
förare i region norr som i större utsträckning än förare framför allt i region sydöst men 
ofta även jämfört med förare i region väst som ansåg att skadorna hade negativa effekter 
på körningen. Det kan även vara värt att nämna att för vissa av skadorna uppfattades 
exempelvis vissa negativa konsekvenser på körningen vara allvarligare bland yrkes-
förare i region norr och väst medan det i region sydöst antingen inte fanns någon 
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skillnad mellan yrkesförare och privatbilister eller så ansåg privatbilisterna att 
konsekvenserna var allvarligare.  

I figurerna 4.3 och 4.4 redovisas i hur hög grad privatbilisterna respektive yrkesförarna 
instämmer med påståendet att de måste sänka hastigheten vid förekomst av olika 
vägyteskador och -egenskaper. 
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Figur 4.3  Medelvärde av privatbilisternas bedömning av vägyteskadors/-egenskapers 
inverkan på hastigheten. (Påstående: Jag måste sänka hastigheten. Svar från 1 
”Instämmer inte alls” till 7 ”Instämmer helt”.)  
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Figur 4.4  Medelvärde av yrkesförarnas bedömning av vägyteskadors/-egenskapers 
inverkan på hastigheten. (Påstående: Jag måste sänka hastigheten. Svar från 1 
”Instämmer inte alls” till 7” Instämmer helt”.) 
Resultaten från enkätstudien visar att det var betydligt fler yrkesförare än privatbilister 
som hade varit i kontakt med både Vägverket och kommunen angående någon skada på 
väg. De förare som hade varit i kontakt med ansvariga väghållare ansåg att det till viss 
del var enkelt att komma i kontakt med dessa. Generellt uppfattades Vägverket och 
kommunen visa hänsyn när de utför underhållsåtgärder, emellertid ansåg förarna att 
Vägverket gjorde detta i större utsträckning än kommunen och privatbilisterna ansåg 
detta i större utsträckning än yrkesförarna.  

Med avseende på vilka kriterier som är viktiga att ta hänsyn till när underhållsåtgärder 
genomförs ansåg majoriteten av förarna att det var åtgärdens varaktighet/hållbarhet som 
var viktigast att ta hänsyn till, därefter följde kriterier såsom tiden det tar att utföra 
åtgärden samt åtgärdens omfattning. Kostnad för åtgärden samt vägens buller-
egenskaper och utseende efter reparationen uppfattades vara de minst viktiga kriterierna 
att ta hänsyn till. 
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5 Körsimulatorstudien 

5.1 Syfte 

I den tredje etappen av projektet genomfördes en körsimulatorstudie (Ihs et al., 2010). 
Syftet med den genomförda körsimulatorstudien var att undersöka hur olika 
vägyteskador upplevs av personbilsförare och hur körningen påverkas. Detta skulle i 
första hand ge underlag för huvudprojektets andra syfte, nämligen att bestämma vilka 
objektiva mått som behövs för att beskriva vägens tillstånd så att man bättre fångar upp 
de egenskaper/faktorer som påverkar trafikanternas upplevelse/ bedömning av vägen. 

Det är i synnerhet tre aspekter av vägytan som har studerats i körsimulatorn. Det är dels 

a)  vägytans utseende (visuella intrycket) av vägytan med avseende på komfort och säkerhet  

b)  dels hur det vibrerar och skakar i bilen (taktila intrycket) på grund av vägytan men också  

c)  hur det låter (auditiva intrycket) och dess betydelse för upplevelsen av vägytans komfort 
och säkerhet.  

Det innebär att man i experimenten har studerat hur det visuella intrycket, det auditiva 
intrycket samt det taktila intrycket, i kombination eller var för sig, påverkar en förares 
upplevelse av vägytan med avseende på komfort och säkerhetsskattningar.  

När det gäller dessa skattningar har dessa två begrepp studerats på olika sätt. Dels var vi 
intresserade av komfort- och säkerhetsskattningar kopplade till olika vägytetillstånd/-
egenskaper (spår, lappning, potthål, grov textur etc.) men också till individens mer generella 
inställning till komfort och säkerhet.  

 

5.2 Beskrivning av vägytor 

Körsimulatorstudien var uppdelad i två experiment och totalt 9 olika vägytor har 
studerats. 

Samtliga 9 vägytor i studien baseras på samma i fält uppmätta längsgående vägprofil. 
Mätningar är utförda med VTI:s Laser RST (Road Surface Tester). För att få en 
realistisk känsla av vägens ojämnhet/jämnhet i körsimulatorn har det dock varit 
nödvändigt att skala ned amplituden på vägprofilen. Olika skalfaktorer har använts på 
de olika vägavsnitten. Experter på vägytemätning har i simulatorn försökt uppskatta det 
IRI-värde som upplevs i körsimulatorn beroende på vilken skalfaktor som använts.  

Skakningar/vibrationer som uppstår pga. ojämnheter såsom spår, kantdeformationer, 
skarvar vid lappningar, har i simulatorn återgetts medhjälp av syntetiska signaler som 
skickats in till fordonsmodellen och där via rörelsesystemet omvandlats till en rörelse.  

I samband med experternas IRI-bedömning gjordes också en mätning av buller (dBA) i 
fordonet i nivå med förarens huvud.  

Ljudsystemet i simulatorn består i princip av fyra delar: vägljud, motorljud, vindljud 
och effektljud. I detta projekt används de inbyggda systemen för motorljud och vindljud 
som är baserade på inspelade signaler som mixas ihop beroende på hastighet, motor-
varvtal och last. För vägljudet och effektljuden har dock omfattande modifieringar 
genomförts. 

Vägljudet har istället för att baseras på inspelade signaler genererats via adaptiva filter. 
På detta sätt kan man enkelt byta mellan olika underlag genom att helt enkelt påverka 
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parametrarna i filtret. Filterparametrarna styrs också av hastigheten så att övergångar 
kan hanteras i alla hastigheter.  

I tabell 1 nedan redovisas experternas bedömning av IRI (International Roughness 
Index) samt uppmätt buller på de olika vägytorna. 

Bilder från körsimulatorn på vägytorna redovisas i bilaga 5. 
Tabell 1  Beskrivning av vibrationer och ljud på de vägytor som ingick i 
körsimulatorexperimenten, samt expertbedömd nivå för IRI. 

Vägyta Skalfaktor (SF) 
vägprofil 

Kompletterande 

skakning, mm  

IRI (mm/m) 

Expertbedömd 

Buller (dBA) 

Referens 0,2  1,6–1,8 63,4 

Lappad 0,2/0,3  Skarvar vid 
lappningar känns 

1,8–2,3 65,0 

Spårig 0,2 utanför spår 

0,3 i spår 

I- och urkörning av 
spår känns något i 

fordonet 

1,8 67,9 

Spårig med vatten 0,2 Känns när man kör i 
och ur vattnet 

1,6/2,0 65,2 

Sprickor 0,4  2,2–2,3 62,9 

Sprickor i höger 
spår + 
kantdeformation 

0,4 Krängning då 
fordonet körs på 
kantdeformationen 

2,7–2,8 65,2 

Ojämn väg 1 0,2 Krängning då 
fordonet körs på 
kantdeformationen 

Skarvar vid 
lappningar känns 

2,3–3,6 64,3 

Ojämn väg 2 0,4 Krängning då 
fordonet körs på 
kantdeformationen 

Skarvar vid 
lappningar känns 

2,3–3,0 64,8 

Väg med grov 
textur 

0,3 ”Buttkicker” som ger 
vibration i sätet 

2,3–2,5 67,4 

 
5.3 Design och genomförande 

Totalt användes 4 frågeformulär i denna körsimulatorstudie (se bilaga 6). Ett 
bakgrundsformulär, ett som studerar upplevd komfort och ett som studerar upplevd risk 
samt slutligen ett som studerar upplevd realism och upplevelser av simulatorn.  

Bakgrundsformulär: Formuläret innehöll frågor som beskrev försökspersonens 
erfarenheter som förare och hur de såg på sina egna färdigheter som förare. Syftet med 
formuläret var att studera om någon form av systematisk individvariation med avseende 
på just erfarenhet av bilkörning och upplevd körförmåga kan förklara eventuella 
uppkomna skillnader (med avseende på komfort och riskupplevelse skattning) 
ytterligare.  

Komfortformulär: Det använda formuläret var ursprungligen utvecklat av Myers (2008) 
och innehåller två likvärdiga delare. En del som studerar upplevd komfort under ljusa 
förhållanden och en som studerar komfort under mörka förhållanden. Endast den del 
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som studerar komfort under ljusa förhållanden nyttjades eftersom simulatorstudien 
genomfördes under ljusa betingelser. Dock inkluderas en rad specifika frågor med 
avseende på vägytor. För de vägytor som studerades i studien skapades en unik komfort 
fråga (se bilaga 2 fråga 15–21). Syftet med formuläret i första hand var att studera hur 
upplevd komfort generellt (när försökspersonen sitter i lugn och ro och besvarar en 
enkät) var relaterat till upplevd komfort av specifika vägytor och förarbeteende under 
körning i simulatorn.  

Riskbenägenhetsformulär: Det använda formuläret var ursprungligen utvecklat av Weber 
(2002). Det var inte utvecklat för trafiksituationen eller förarrollen utan för att beskriva 
riskbenägenhet generellt. Endast ett urval av dessa frågor nyttjades för denna studie. Urvalet 
av frågor var godtyckligt men styrdes av en avsikt att välja frågor som passade kulturen i 
Sverige. Syftet med formuläret i första hand var att studera hur riskbenägenhet var relaterat 
till upplevd risk av specifika vägytor och förarbeteende under körning i simulatorn.  

Erfarenhet och realism formulär: Efter avslutad körning i simulator besvarade samtliga 
försökspersoner en efterenkät. Enkäten innehöll 10 frågor med syfte att klargöra hur 
försökspersonen upplevde studien och i synnerhet graden av realism i simulatorn. 

Utöver frågeformulären baseras analyserna också på data som samlas in under körning i 
simulatorn:  

Skattning av komfort och säkerhet: I slutet av varje vägavsnitt fick försökspersonerna 
göra en bedömning av vägytan. Två frågor ingick i bedömningen, den ena om komfort 
och den andra om säkerhet. Hypotesen var att det finns ett samband mellan hur man 
upplever komfort och säkerhet men att de inte helt överlappar varandra därför valdes att 
använda båda frågorna. För att inte onödigtvis göra begränsningar beskrevs inte vad 
som avsågs med komfort utan det var upp till varje försöksperson att lägga in sina 
tolkningar. 

Frågorna som ingick i bedömningen var: 

 Hur komfortabel är denna vägyta att köra på? 

 Hur säker upplever du att denna vägyta är?  
Försökspersonen fick göra en skattning på en skala från 1 till 7. Där 1 var mycket 
okomfortabel/osäker och 7 var mycket komfortabel/säker. Dessa skattningar är de som 
skapar det underlag (input) för variansanalyserna när det gäller skattningar. Det kommer 
att framgå med all tydlighet då avsteg görs från denna 7 gradiga skala. 

Kördata: Baserat på uppmätta kördata beräknas fem körbeteendemått: 
- genomsnittshastighet per teststräcka 

- standardavvikelse av hastigheten per teststräcka 

- medelvärdet av den laterala positionen per teststräcka 

- ”standard deviation of lateral position” (SDLP) på varje teststräcka, alltså hur 
mycket föraren ”vinglar” runt sin medelposition 

- ”deviation of lateral position”, ett mått som liknar SDLP. 

 

Följande moment ingick i genomförandet av körsimulatorstudien. 

 Frågor före körning 
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o Bakgrundsfrågor 

o Komfortfrågor 

o Riskperceptionsfrågor. 

 Körning i simulatorn – kördata samt skattning av komfort och säkerhet 
o Experiment 1: Inverkan av faktorerna utseende (visuellt), ljud (auditivt) och 

vibrationer/skakningar (taktilt). 
Två vägytor, en spårig och en lappad, som varierades med avseende på 
vibrationer och ljud, studerades. En väg som var slät och jämn användes som 
referensväg. De testade vägytornas utseende, ljud och vibrationer framgår av 
Tabell 2 
16 olika kombinationer av samtliga vägytor, där ordningen var balanserad, 
ingick i experimentet. Varje kombination kördes av två försökspersoner. Ett 
exempel på en kombination är: 
1: R+L1+R+L2+R+L4+R+L3+R+S3+R+S1+R+S2+R+S4 

o Experiment 2: Vägytor med olika vägytetillstånd och vägyteegenskaper. 
8 vägytor med olika karaktär (se tabell 3) kombinerades på 8 olika sätt. Ett 
exempel på kombination är:  
R+V1+R+V7+R+V3+R+V4+R+V5+R+V6+R+V2+R+V8 
 

 Frågor efter körning 
o Rangordning av vägar med oliks vägytetillstånd/-egenskaper 

o Bedömning av realism. 

 
Tabell 2  Vägytorna i experiment 1 försågs med olika ljud och vibrationer på följande 
sätt. 

Vägavsnitt Utseende Ljud Vibrationer 

R Referensväg  referensväg  referensväg 

    

L1 Lappad väg referensväg referensväg 

L2 Lappad väg lappad väg referensväg  

L3 Lappad väg referensväg lappad väg 

L4 Lappad väg lappad väg lappad väg 

    

S1 Spårig väg referensväg referensväg 

S2 Spårig väg spårig väg referensväg 

S3 Spårig väg referensväg spårig väg 

S4 Spårig väg spårig väg spårig väg 

 



 

VTI rapport 702 29 

 
Tabell 3  Vägytorna med olika vägytekaraktäristika i experiment 2. 

R   Referensväg  

V1 = L4  Lappad väg 

V2 = S4  Spårig väg 

V3   Spårig väg med vatten 

V4   Väg med grov textur, röd 

V5   Ojämn väg 1 medel skakning (spår, lappar, sprickor, kantdeformationer) 

V6   Väg med sprickor i höger spår 

V7   Väg med sprickor i höger spår och kantdeformationer 

V8   Ojämn väg 2 mycket skakning (spår, lappar, sprickor, kantdeformationer) 

 
5.4 Resultat 

I det första experimentet testades hur olika intryck från en vägyta påverkar trafikantens 
upplevelse av komfort och säkerhet. Betydelsen av utseende (det visuella intrycket), 
ljud (det auditiva intrycket) och vibrationer/skakningar (det taktila intrycket) testades på 
en spårig väg och en lappad väg. Analyserna baserades dels på kördata (hastighet, 
sidoläge, etc.) och dels på försökspersonernas skattningar av hur komfortabel respektive 
hur säker vägytan var att köra på. 

Slutsatsen från det första experimentet är att enbart det visuella intrycket inte påverkar 
hastighet, dock sidoläge. Ljud påverkar varians i hastighet och vibration påverkar 
varians i sidoläge, dock påverkar vibration och ljud även hastigheten i interaktion med 
det visuella intrycket. 

Resultaten av försökspersonernas skattningar av komfort och säkerhet visar på ett tydligt 
mönster där olika aspekter av intryck på ett tydligt sätt påverkar förarens upplevelse av 
vägytan. Detta innebär att utseende, ljud och vibrationer/skakningar var för sig och på ett 
summerande sätt påverkar den subjektiva upplevelsen av säkerhet och komfort.  

Särskilt tydligt är detta för komfortupplevelsen på den lappade vägen. Enbart utseendet av 
den lappade vägen drar ned förarnas komfortupplevelse något. Lägger man sedan på buller 
som orsakas av lapparnas textur och ojämnheter så försämras komfortupplevelsen ytterligare. 
Lägger man slutligen till vibrationer och skakningar som uppstår pga. av dåligt utförda 
lappningar med tydliga skarvar och andra ojämnheter så sjunker komforten ytterligare.  

En tolkning av detta är att det är möjligt att minimera effekten av lappningar under förut-
sättning att åtgärden utförts på ett noggrant sätt så skarvar och ojämnheter undviks samt att 
texturen och färgen på lapparnas beläggning ligger så nära den övriga beläggningen som 
möjligt. 

Den spåriga vägen ger inte ett lika tydligt resultat som den lappade gjorde. Den troliga 
orsaken till det är att förarna i möjligaste mån undvek att åka i spåren och därför inte så ofta 
utsattes för obehag i form av ljud eller vibrationer 

Man skulle alltså kunna dra slutsatsen att man så långt möjligt bör tillse att vägytan har en så 
homogen färg som möjligt, är lågbullrande och har jämn bullernivå samt är så jämn som 
möjligt för att trafikanterna ska uppleva den som komfortabel och säker. Alla dessa tre 
aspekter påverkar människans upplevelse av komfort och säkerhet.  
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Det går dock inte entydigt att säga om det visuella (utseende), det auditiva (ljud) eller det 
taktila(vibrationer/skakning) intrycket har störst betydelse. Detta varierar beroende på typ av 
vägyteskada. 

I det andra experimentet ingick åtta vägytor med olika vanligt förekommande 
vägytetillstånd/-egenskaper för att få en rangordning på de olika skador/egenskaper  
avseende inverkan på upplevd komfort och säkerhet. 

De åtta olika vägytorna grupperade sig i 3 olika grupper både när det gäller skattad komfort 
och säkerhet, dock ej på exakt samma sätt (se tabell nedan). Grupp 1 upplevs som mest 
komfortabel/säker och grupp 3 som minst komfortabel/säker. 
Tabell 4  En sammanställning av grupperingen av olika vägytor i Experiment 2. 

 …komfortabel …säker 

Grupp 1 Mest… V1, V2, V6 V1, V2, V4, V6 

Grupp 2 V4 V5, V7, V8 

Grupp 3 Minst… V3, V5, V7, V8 V3 

 

Båda experimenten och dess skattningar av upplevd komfort och säkerhet under själva 
körningen i simulatorn har på ett entydigt sätt redogjort för hur olika aspekter av input i 
form av visuell, auditiv och taktil information, var och en, bidrar till en försämrad 
upplevelse av komfort och säkerhet. Dessutom påvisar studien att det existerar stora och 
entydiga skillnader mellan olika typer av vägytor. Slutligen påvisar bägge experimenten 
att det existerar en nära relation mellan upplevd komfort och upplevd säkerhet. Dock är 
inte relationen så stor att de är uttryck för samma sak, dvs. har man en hög upplevelse 
av komfort påverkar det förarens upplevelse av säkerhet, men inte helt. 

Dessa experiment har dessutom påvisat att en lägre grad av upplevd säkerhet resulterar i 
en lägre hastighet. Det skulle kunna innebära att försöksdeltagarna kompenserar för 
lägre grad av upplevd säkerhet. Vid en granskning av hastigheterna ser man dock att 
sänkningen i realiteten är liten (några få km/h) för de flesta testvägytorna. Vilket skulle 
tyda på en låg grad av kompensation. Dock uppvisar deltagarna en markant hastighets-
sänkning för testvägyta V3 (vattenfyllda spår) samtidigt som säkerhetsskattningen är 
som lägst (dvs. lägst grad av upplevd säkerhet). Detta resonemang leder till att det är 
svårt att utifrån denna studie avgöra om vi ser en kompensatorisk effekt eller inte. Det 
verkar som om människan sänker hastigheten entydigt då vägytan upplevs som mindre 
säker, dock vet vi inte om denna kompensation är tillräcklig. 

Ytterligare en aspekt värd att notera är att komfortskattningen studerades vid 4 olika 
tillfällen, på olika sätt. Ett generellt mönster indikerar att försökspersoner är reliabla när 
de har en tydlig föreställning av vad de ska bedöma. Studerar vi bedömningarna av 
upplevd komfort med hjälp av skattningarna under simulatorexperimenten samt 
skattningarna efter själva körningen påvisas en hög reliabilitet. Dock är skattningar 
genomförda innan experimentet inte är lika kalibrerade med övriga data. Dock är enkät-
skattningar relativt kalibrerade med skattningar under simulatorkörningen och efter 
simulatorkörningen. Dessa resultat antyder i viss mån att försökspersoner är reliabla 
med avseende på upplevelser av säkerhet och komfort.  
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Subjektiva mätningar (Trafikantenkäter) 

Om man ska vidareutveckla trafikantbetyg för att få en mer detaljerad bild av hur 
trafikanterna bedömer underhållet av vägarna och på vilka grunder krävs detaljerade 
frågor om specifika skador såsom spårbildning, lappningar, sprickor, ojämnheter samt 
potthål, eftersom acceptansen och bedömningen av förekomst av dessa har betydelse för 
hur olika vägkategorier uppfattas. Detta innebär dock att enkäten blir väldigt omfattande 
med de negativa konsekvenser detta kan få för svarsandelen. Enkäten i denna studie 
hade en svarsfrekvens på ca 45 %, vilket är ganska lågt men i detta fall inte helt oväntat. 

För att de som svarar på enkäten ska veta vilka skador som frågas om behövs troligen 
att skadorna illustreras, vilket är gjort med foton i denna enkätstudie. Även om den 
tidigare fokusgruppsstudien (Loukopoulos, 2008) visar att det finns en relativt god 
förståelse för de benämningar som används av Vägverket, så finns det risk för 
misstolkning om enbart text används.  

Skadans svårighetsgrad har stor betydelse för trafikanternas åsikt om denna samt för 
bedömningen av konsekvenserna som skadan har på körningen. Det är därför viktigt att 
noggrant överväga vilken svårighetsgrad som ska visas, alternativt att flera svårighets-
grader på varje skada visas. För vissa skador finns gränsvärden som ej får överskridas, 
dvs. skadan är så allvarlig att en underhållsåtgärd måste göras. Det är då lämpligt att 
välja en svårighetsgrad som motsvarar detta gränsvärde. 

Det räcker inte att enbart fråga om specifika vägyteegenskaper/-skador, utan det krävs 
också frågor som fångar upp andra faktorer som påverkar upplevelsen av dessa. Andra 
faktorer kan vara väderlek, fordonstyp, resans ändamål, andra trafikanter, etc. 

Det skulle också kunna vara intressant att fråga respondenterna hur de upplever 
vägytorna idag jämfört med tidigare: bättre, oförändrade eller sämre än för t.ex. fem år 
sedan. Det ger en bild av hur respondenterna själva ser på utvecklingen utifrån dagens 
perspektiv. Frågorna kan specifikt handla om skador på vägarna eller vara mer 
allmänna. Man bör dock notera att dessa frågor inte ger en bild av hur de faktiskt 
uppfattade vägar tidigare jämfört med idag, utan snarare ger en bild av vilka problem de 
upplever har uppkommit eller blivit värre de senaste åren.  

Det går dock aldrig att komma ifrån att enkäter av denna typ är förenade med stora 
tolkningsproblem och att tolkningar måste göras med stor försiktighet. En anledning är 
att trafikanternas förväntningar kan ändras med tiden. Exempelvis kan en mediedebatt 
som förs kring frågor om underhållet av vägarna indirekt påverka förväntningar; 
"eftersom så många talar om dåliga vägar så måste de väl vara dåliga, även om de vägar 
jag åker på är bra" är ett tänkbart förhållningssätt. Det är också väl känt att allmänt 
hållna frågor om attityder av den art som det här är fråga om är känsliga för sådan 
påverkan. Det kan också vara att man inte kommer ihåg de vägar som har tillfreds-
ställande standard utan bara de sämsta.  

 
6.2 Objektiva mätningar (Tillståndsmått) 

Som ett alternativ eller komplement till enkätundersökningar av trafikanternas syn på 
underhållet av de statliga vägarna bör det vara möjligt att utnyttja objektiva mätningar 
för att konstatera om det tillhandahållna tillståndet är acceptabelt ur trafikanternas 
synpunkt. För detta krävs lämpliga mått och tillhörande gränsvärden för när tillståndet 
övergår från acceptabelt till oacceptabelt. 
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I körsimulatorstudien har förares upplevelse av inverkan på komfort och säkerhet av ett 
flertal olika vägyteskador testats och kunnat rangordnas/grupperas utifrån storleken på 
inverkan (se tabell 4).   

Några slutsatser från studien avseende kompletterande vägtillståndsmått för att fånga 
trafikanternas upplevelse av komfort och säkerhet är följande: 

 Vägytor med vattenfyllda spår upplevs som både mer okomfortabla och osäkra 
att köra på än vägytor med torra spår. Detta innebär att tillståndsmåttet spår som 
används idag inte är tillräckligt för att fånga trafikantens upplevelse av vägytan. 
Det är ännu viktigare med ett tillståndsmått som beskriver var vattensamlingar 
kan uppstå vid nederbörd. 

 En ojämn vägyta upplevs som mer okomfortabel och osäker än en torr spårig 
vägyta. Jämnhetsmåttet IRI korrelerar väl mot trafikanternas upplevelse av 
komfort. Detta har konstaterats i tidigare studier såsom exempelvis i en 
komfortstudie av Ihs (2004). IRI bör dock kompletteras med ett mått som fångar 
upp kantdeformationer. Detta eftersom krängningar som uppstår pga. av kant-
deformationer upplevs som både okomfortabla och osäkra. 

 Eftersom ljudet/bullret är en viktig faktor för trafikantens komfortupplevelse bör 
det finnas ett tillståndsmått som indikerar bullernivå. Detta tillståndsmått utgörs 
sannolikt av ett eller flera för buller relevanta texturmått (exempelvis medel-
profildjupet, MPD). 
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7 Fortsatt FOU 

Det här är första gången som en kombination av utseende, buller och vibrationer 
kopplade till olika vägyteskador/-egenskaper har använts för experiment i kör-
simulatorn. Detta har krävt att omfattande utveckling och ett flertal jämförande test i fält 
och körsimulator har utförts. Av de enkätsvar som besvarats av de försökspersoner som 
deltog i studien framgår att en mycket god realism har uppnåtts på de vägytor som 
användes i studien. Dock vore en mer omfattande valideringsstudie önskvärd för att 
ytterligare utvärdera realismen hos de vägytor som använts i studien. En sådan 
utvärdering skulle även kunna användas för att ytterligare förbättra realismen och 
vidareutveckla möjligheterna att lägga in egenskaper från verkliga vägytor på en mer 
detaljerad nivå i kommande körsimulatorstudier. 

Det har i denna studie inte varit möjligt att studera flera olika nivåer på vibrationer/-
skakningar på en ojämn väg. Orsaken är dels att betydligt mer omfattande validerings-
studier hade krävts, dels att själva experimentet hade blivit alltför omfattande då det 
krävt ett mycket stort antal försökspersoner. Det vore dock av stort intresse att kunna 
variera exempelvis IRI på en vägyta för att finna ett gränsvärde för när ojämnheter 
övergår till att vara oacceptabla, detta både enligt förarnas bedömning och utifrån 
inverkan på körbeteendet.  

Simulatorexperimentet visar på ett entydigt sätt hur utseende, buller och vibrationer var 
för sig och tillsammans ger tydliga effekter på förarens upplevelse av komfort och 
säkerhet. Vidare var upplevd komfort starkt relaterad till upplevd säkerhet på en 
generell nivå. Dock finns det i resultaten en intressant variation som gör att de generella, 
övergripande resultaten inte gäller för samtliga vägytor. Genom att t.ex. variera graden 
av vibrationer och graden av ljud för en specifik vägyta så är det möjligt att med större 
säkerhet uttala sig om hur en specifik vägyta upplevs och vilka specifika vibrationer och 
ljudkrav som måste till för att säkerställa en acceptabel komfort och upplevd säkerhet. 
Denna studie har med tydlighet visat på hur utseende, buller och vibrationer samvari-
erar. För att med säkerhet uttala oss om, och kravställa, specifika vägytor måste 
ytterligare studier genomföras. 

Simulatorstudien har visat på hur upplevd säkerhet och upplevd komfort är påverkad av 
vägytans karaktäristik. I de flesta fall påverkar den upplevda komforten upplevelsen av 
säkerhet eller tvärt om. Dessa resultat är entydiga i denna studie. Två frågor blir aktuella 
i ljuset av detta resultat. För det första, för vilka situationer, miljöer och förare gäller 
denna relation mellan upplevd säkerhet och komfort och när gäller inte denna relation? 
För det andra, vad är orsak och vad är verkan, dvs. är det graden av upplevd komfort 
som påverkar graden av upplevd säkerhet eller tvärtom. Det innebär följaktligen att 
denna studie har resulterat i entydiga resultat med avseende på hur relationen mellan 
upplevd säkerhet och upplevd komfort ser ut på en generell nivå. Vad som krävs för att 
på ett entydigt sätt kunna uttala sig om specifika vägytor och dess relation till upplevd 
säkerhet och komfort är studier där vi aktivt och systematiskt varierar t.ex. olika förares 
olika grader av säkerhetstänkande för olika situationer/vägytor. Vi har i och med denna 
simulatorstudie resultat som på ett generellt plan beskriver förhållandet, för mer skarpa 
analyser krävs variation av säkerhet och komfort. I denna studie har vi inte varierat 
säkerhet och komfort – vi har varierat vägytans karaktäristik.  

Denna studie har enbart omfattat personbilsförare. Det vore även av stort intresse att 
göra en studie med lastbilsförare då man kan förvänta sig en något annorlunda bedöm-
ning av olika vägyteskador samt en annorlunda inverkan på körbeteendet pga. fordonets 
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egenskaper. Det är dock inte säkert att det är exakt samma vägtyper som ska ingå i en 
studie med yrkesförare. 

Studien har vidare genomförts för enbart barmarksförhållanden. En fortsatt studie med 
motsvarande vägytor under vinterförhållanden skulle vara intressant då väglaget med all 
säkerhet har en stor inverkan både på bedömning av komfort och av säkerhet samt på 
körbeteendet. 

Att kunna belysa inverkan av mera tillfälliga förändringar av vägytan vore också av 
stort intresse. I denna studie ingick spårig väg med vatten i spåren och här sågs en 
betydande skillnad mellan upplevelse och beteendet av den spåriga vägytan med och 
utan vatten. Hur större vattensamlingar på vägen påverkar upplevelsen och körbeteendet 
skulle också vara av intresse att undersöka liksom hur större enstaka skador på vägytan 
påverkar hela körupplevelsen.  

I de här genomförda experimenten har förarna lämnat sin bedömning av vägsträckan 
alldeles i slutet på sträckan. Det vore därför också värdefullt att studera hur bedöm-
ningen av vägsträckan påverkas av var på sträckan (tidigt eller sent) som den enstaka 
skadan uppträder. 
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Vägytans tillståndsutveckling. Spår- och ojämnhetsförändring 

 

 
Figur 1: Andel vägar med ÅDT <2000 som har spårdjup >15 mm i Region Norr 
(Sverige – 82VN), i Region Väst (Severige – 82VVAE) respektive i Region Sydöst 
(Sverige – 82VSOE) Källa: Johan Lang, Vägverket 
 

 
Figur 2: Andel vägar med ÅDT > 2000 som har spårdjup >15 mm i Region Norr 
(Sverige – 82VN), i Region Väst (Severige – 82VVAE) respektive i Region Sydöst 
(Sverige – 82VSOE) Källa: Johan Lang, Vägverket 
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Figur 3: Andel vägar med ÅDT < 2000 som har IRI >4 mm/m i Region Norr (Sverige – 
82VN), i Region Väst (Sverige – 82VVAE) respektive i Region Sydöst (Sverige – 
82VSOE) Källa: Johan Lang, Vägverket 
 

 
Figur 4: Andel vägar med ÅDT > 2000 som har IRI >4 mm/m i Region Norr (Sverige – 
82VN), i Region Väst (Sverige – 82VVAE) respektive i Region Sydöst (Sverige – 
82VSOE) Källa: Johan Lang, Vägverket 
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Resultat ur Trafikantbetyg 2007 

 
Figur 1 Andel privatbilister som är mycket eller ganska nöjda med underhållet av 
vägarna. 

 
Figur 2 Andel privatbilister som är mycket eller ganska nöjda avseende spårbildning på 
vägarna. 
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Figur 3 Andel privatbilister som är mycket eller ganska nöjda avseende ojämnheter på 
vägarna. 

 
Figur 4 Andel yrkesförare som är mycket eller ganska nöjda med underhållet av 
vägarna. 
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Potthål: 

 

Spårbildning: 

 

Ojämnheter: 
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Skiftande beläggningsfärg: 
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Lappningar: 

 

 

Sprickor: 
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Ojämna vägkanter: 

 

Vattenbildningar: 
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Asfaltblödning: 

 

Textur: 

 





 
 
 
 
 

VAD ANSER DU OM ASFALTERADE VÄGYTOR  
I REGION SYDÖST? 

 
 
 
Just nu pågår ett forskningsprojekt vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). 
Syftet med projektet är att få en förståelse för vilka krav och förväntningar trafikanterna har 
på de asfalterade vägarna i olika regioner i Sverige. Denna kunskap kan därefter användas i 
arbetet med att förbättra asfalterade vägytor. 

Undersökningen vänder sig till privatpersoner i åldrarna 18-70 år. Även om Du arbetar som 
yrkesförare vill vi att Du besvarar frågorna som privatperson. I en vetenskaplig 
undersökning som denna är det viktigt att människor med olika uppfattning får tillfälle att 
delta, även de som kanske inte är intresserade av vägytors tillstånd. Värdet av 
undersökningens resultat är beroende av att så många som möjligt besvarar frågeformuläret 
och Ditt svar kan inte ersättas av någon annans. Dina svar kommer endast att redovisas i 
statistiskt bearbetad form och varje deltagares anonymitet är garanterad.  

 
Besvara frågorna så fort som möjligt och skicka det ifyllda formuläret till oss i det bifogade 
portofria svarskuvertet. Vi är tacksamma om Du inte hoppar över någon fråga. 
 
Det kodnummer som finns på formulärets förstasida gör det möjligt för oss att notera att just 
Du har svarat så att vi inte behöver besvära Dig med påminnelser. Därefter kommer 
kopplingen mellan kodnummer och namn att tas bort.   
 
Har Du några frågor angående undersökningen kan Du kontakta oss på nedanstående 
telefonnummer eller via e-post. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 

 

Projektledare Forskare 

 
Anita Ihs Louise Eriksson 
Tel: 013-204031 Tel: 013-204034  
E-post: anita.ihs@vti.se E-post: louise.eriksson@vti.se  

   

 
Vägverket finansierar projektet och adressuppgifterna har erhållits från bilregistret.
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Frågor om vägytan 

 
 

Vi är intresserade av vad Du tycker om vägytans tillstånd dvs. den asfalterade ytan på 
körfälten och vägrenen (inte vinterväghållning). Alla frågor som följer rör den region Du 
bor i. 
 
Det finns olika vägkategorier i Sverige. I denna enkät är vi intresserade av Dina åsikter med 
avseende på följande vägkategorier: 
 

i) Nationella statliga vägar. Europavägar och riksvägar med vägnummer under 
100 som t. ex. E4, E22, RV34, RV31 (se bifogad karta på sista sidan). 

 
ii) Övriga statliga vägar. Primära länsvägar med vägnummer mellan 100 och 

500 som t. ex. 125, 127, 135. Sekundära/tertiära länsvägar med vägnummer 
över 500. 

 
iii) Kommunala vägar. Allmän väg eller gata inom tätort för vilken kommunen är 

väghållare (dvs. majoriteten av vägar och gator inom tätort). 
 
 
 
1) Hur ofta använder Du bil som förare för resor på (Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar 

mot Din uppfattning för varje vägkategori):  
  

 
Mycket 
sällan 

Cirka 
1ggr/mån 

2-3ggr/ 
mån 

1-2ggr/ 
vecka 

3-4ggr/ 
vecka 

5ggr/vecka 
eller mer 

 1 2 3 4 5 6 

nationella vägar       

övriga statliga vägar       

kommunala vägar       

 

 

2) I vilken utsträckning instämmer Du i följande påståenden avseende nationella vägar (Kryssa 
för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning för varje påstående): 

 

 
Instämmer 
inte alls 

     
Instämmer 
helt 

Vet ej 

Vägytorna är… 1 2 3 4 5 6 7  

…jämna         

…i gott skick         

…säkra att köra på         

…i acceptabelt skick för 
denna typ av väg 
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3) I vilken utsträckning instämmer Du i följande påståenden avseende övriga statliga vägar 
(Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning för varje påstående): 

 

 
Instämmer 
inte alls 

     
Instämmer 
helt 

Vet ej 

Vägytorna är… 1 2 3 4 5 6 7  

…jämna         

…i gott skick         

…säkra att köra på         

…i acceptabelt skick för 
denna typ av väg 

        

 

 

4) I vilken utsträckning instämmer Du i följande påståenden avseende kommunala vägar (Kryssa 
för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning för varje påstående): 

 

 
Instämmer 
inte alls 

     
Instämmer 
helt 

Vet ej 

Vägytorna är… 1 2 3 4 5 6 7  

…jämna         

…i gott skick         

…säkra att köra på         

…i acceptabelt skick för 
denna typ av väg 
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Frågor om skador och egenskaper på vägytan 

 
 
Du kommer nu att få besvara frågor om nio specifika skador eller egenskaper som kan 
förekomma på asfalterade vägytor. Vissa av dessa är illustrerade med bilder samt förklarade 
i text. Bilderna är bara exempel på hur det kan se ut och stora variationer i utseende kan 
förekomma. 
 

SPÅRBILDNING 

Spårbildning i beläggningen uppstår pga. fordonstrafiken. Spåren kan bildas antingen som följd av 
dubbdäcksslitage eller som följd av deformationer (nedtryckning) pga. den tunga lastbilstrafiken.    
 

  

 

 

5) Hur ofta förekommer spårbildning under Din körning på följande vägkategorier (Kryssa för det 
svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

 

6) Hur acceptabelt är det att spårbildning förekommer under Din körning på följande 
vägkategorier (Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         
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7) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av spårbildning vid torrt 
väglag (Ange i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive 
påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka 
hastigheten 

        

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på bilen 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på bilkörningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 

        

 
 

8) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av spårbildning vid vått 
väglag (Ange i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive 
påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka 
hastigheten 

        

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på bilen 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på bilkörningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 
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LAPPNING OCH LAGNING 

Lappning och lagningar innebär att mindre avsnitt eller delar av vägytan har reparerats så att vägen 
bitvis har olika beläggningar. Resultatet blir att vägen ser ut som den är ”lappad”. 
 

  
 

9) Hur ofta förekommer lappning under Din körning på följande vägkategorier (Kryssa för det 
svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         
 

10) Hur acceptabelt är det att lappning förekommer under Din körning på följande vägkategorier 
(Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         
 

11) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av lappning (Ange i vilken 
utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka 
hastigheten 

        

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på bilen 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på bilkörningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 
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SPRICKOR OCH KRACKELERINGAR 

Sprickbildning och krackeleringar i vägytan innebär att det har skapats sprickor i beläggningen. 
Sprickorna kan löpa både längs och tvärs vägytan beroende på vad som orsakat uppkomsten. 
 

  
 

12) Hur ofta förekommer sprickor under Din körning på följande vägkategorier (Kryssa för det 
svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 
13) Hur acceptabelt är det att sprickor förekommer under Din körning på följande vägkategorier 

(Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 
 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

14) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av sprickor (Ange i vilken 
utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka 
hastigheten 

        

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på bilen 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på bilkörningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 
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OJÄMNA/SVAGA VÄGKANTER 

Ojämna vägkanter uppstår till följd av att de tunga fordonens högerhjul går nära vägkanten och att 
denna är så svag att deformationer uppstår. Detta brukar benämnas kantdeformationer. 
  

  
 

15) Hur ofta förekommer ojämna/svaga vägkanter under Din körning på följande vägkategorier 
(Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

16) Hur acceptabelt är det att ojämna/svaga vägkanter förekommer under Din körning på följande 
vägkategorier (Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

17) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av ojämna/svaga vägkanter 
(Ange i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka 
hastigheten 

        

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på bilen 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på bilkörningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 
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POTTHÅL  
Potthål, som även kallas för slaghål, innebär att en grop bildats i vägytans beläggning. 
 

  

 

18) Hur ofta förekommer potthål under Din körning på följande vägkategorier (Kryssa för det 
svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 
19) Hur acceptabelt är det att potthål förekommer under Din körning på följande vägkategorier 

(Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 
 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

20) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av potthål (Ange i vilken 
utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka 
hastigheten 

        

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på bilen 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på bilkörningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 
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ÖVRIGA ENSTAKA OJÄMNHETER 

Enstaka ojämnheter, eller gupp, i vägytan kan uppstå till följd av sättningar eller ojämna tjällyftningar.  
 

  

 

21) Hur ofta förekommer övriga enstaka ojämnheter under Din körning på följande vägkategorier 
(Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

22) Hur acceptabelt är det att övriga enstaka ojämnheter förekommer under Din körning på 
följande vägkategorier (Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

23) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av övriga enstaka ojämnheter 
(Ange i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka 
hastigheten 

        

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på bilen 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på bilkörningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 
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UTBREDDA OJÄMNHETER 

En väg med utbredda ojämnheter har många mindre ojämnheter och ytskador som gör att vägen på 
längre vägsträckor blir guppig eller vågig. Denna typ av skada är svår att illustrera med en bild. 
 

 

24) Hur ofta förekommer utbredda ojämnheter under Din körning på följande vägkategorier 
(Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

 

25) Hur acceptabelt är det att utbredda ojämnheter förekommer under Din körning på följande 
vägkategorier (Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

 

26) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av utbredda ojämnheter (Ange 
i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka 
hastigheten 

        

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på bilen 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på bilkörningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 
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GROV TEXTUR/STRUKTUR PÅ BELÄGGNINGEN 

En väg med grov textur/struktur innebär att ytbeläggningen är grövre/skrovligare och har 
åstadkommits genom att en större andel stenar blandats i asfalten. Vägytan är dock inte skadad.  
 

  
 

27) Hur ofta förekommer grov textur/struktur under Din körning på följande vägkategorier (Kryssa 
för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         
 

28) Hur acceptabelt är det att grov textur/struktur förekommer under Din körning på följande 
vägkategorier (Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         
 

29) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av grov textur/struktur (Ange i 
vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka 
hastigheten 

        

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på bilen 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på bilkörningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 
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SLÄT TEXTUR PÅ BELÄGGNINGEN 

En väg med slät textur/struktur innebär att ytbeläggningen är slätare och oftast mörkare. En mindre 
andel sten är inblandad i asfalten än vid grov textur. Vägytan är dock inte skadad. 
 

 

 

 

30) Hur ofta förekommer slät textur/struktur under Din körning på följande vägkategorier (Kryssa 
för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         
 

31) Hur acceptabelt är det att slät textur/struktur förekommer under Din körning på följande 
vägkategorier (Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         
 

32) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av slät textur/struktur vid torrt 
väglag (Ange i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka 
hastigheten 

        

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på bilen 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på bilkörningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 
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33) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av slät textur/struktur vid vått 
väglag (Ange i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka 
hastigheten 

        

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på bilen 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på bilkörningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 

        

 

 

 

 

 
Frågor om underhållsåtgärder 

 
 
Du har just besvarat frågor om nedanstående sju olika skador som kan uppstå i en asfalterad 
vägyta: 
  

A. Spårbildning E. Potthål 

B. Lappning och lagning F. Övriga enstaka ojämnheter 

C. Sprickor och krackeleringar G. Utbredda ojämnheter 

D. Ojämna/svaga vägkanter  
 

34) Vilka av de sju skadorna anser Du vara de VIKTIGASTE att åtgärda för respektive vägkategori 
(Använd bokstavsbeteckningarna ovan och ange först den viktigaste skadan samt den minst 
viktiga skadan, rangordna därefter övriga skador): 

 

 
Nationella vägar 

Övriga  
statliga vägar 

Kommunala 
vägar 

1 VIKTIGAST    

2    

3    

4    

5    

6    

7 MINST VIKTIG    
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Det finns olika kriterier för vad man kan ta hänsyn till när en vägyta ska repareras eller 
åtgärdas.  
 

35) Vi vill att Du rangordnar nedanstående kriterier genom att sätta en 1:a bredvid det alternativ 
som Du tycker är viktigast att beakta när det gäller val av reparation eller åtgärd, en 2:a 
bredvid det alternativ Du tycker är näst viktigast, en 3:a bredvid det alternativ som är nästnäst 
viktigast, osv. tills dess Du har satt en siffra bredvid alla alternativ. 

 
• tiden det tar att utföra reparationen/åtgärden  __________ 

• reparationens/åtgärdens varaktighet/hållbarhet  __________ 

• reparationens/åtgärdens omfattning (lokalt jämfört med längre sträckor) __________ 

• kostnad för reparationen/åtgärden   __________ 

• vägens utseende efter reparationen/åtgärden  __________ 

• effekt på trafiken under själva reparationen/åtgärden  __________ 

• vägens bulleregenskaper (bullrighet) efter reparationen/åtgärden            __________ 

• vägens trafiktäthet (dvs. låg- eller högtrafikerad)  __________ 

• annat………………………………………………………………. __________ 

 

 

 

 
Frågor om ansvariga för vägunderhållet 

 
 
I Sverige finns det olika myndigheter som har juridiskt ansvar för olika delar av vägnätet och 
vägunderhållet av den asfalterade vägytan. Det är emellertid möjligt att genom upphandling 
anlita ett annat företag för att underhålla vägarna. Följande frågor behandlar olika aktörer 
som är ansvariga för olika delar av vägnätet. 
 

A. Vägverket ansvarar för underhållet av de nationella vägarna (dvs. Europavägar och 
Riksvägar med vägnummer under 100) och de övriga statliga vägarna (dvs. primära 
länsvägar med vägnummer mellan 100 och 500 och sekundära/tertiära länsvägar med 
vägnummer över 500). 
 

 

36) Hur nöjd är Du med hur Vägverket underhåller de olika vägkategorierna (Kryssa för det 
svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning):  

 

 
Inte alls 
nöjd 

     
Mycket 
nöjd 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

 

 

Bilaga 4 

Sid 16 (20)

VTI rapport 702



 15 

37) Har Du någon gång kontaktat Vägverket angående skador på någon väg? 

 Ja  

 Nej, OM nej, gå direkt till Fråga 39 

 
 
38) Hur enkelt var det för Dig att komma i kontakt med Vägverket angående skadorna? 

 

 1 2 3 4 5 6 7   

Inte alls 
enkelt 

       
Väldigt 
enkelt 

Vet ej  

 
 
39) I vilken mån anser Du att Vägverket tar hänsyn till trafikanter när de utför underhållsåtgärder 

(dvs. i samband med att vägarbete)? 
 

 1 2 3 4 5 6 7   

Inte alls        Helt Vet ej  

 

 

B. Kommunens gatukontor eller tekniska nämnd ansvarar för underhållet av de 
kommunala vägarna och gatorna.  
 
40) Hur nöjd är Du med hur Din kommun underhåller vägarna (Kryssa för det svarsalternativ som 

bäst svarar mot Din uppfattning): 
 

 1 2 3 4 5 6 7   

Inte alls 
nöjd 

       
Mycket 
nöjd 

Vet ej  

 
 
41) Har Du någon gång kontaktat Din kommun angående skador på någon väg eller gata? 

 Ja  

 Nej, OM nej, gå direkt till Fråga 43. 

 
 

42) Hur enkelt var det för Dig att komma i kontakt med Din kommun angående skadorna? 
 

 1 2 3 4 5 6 7   

Inte alls 
enkelt 

       
Väldigt 
enkelt 

Vet ej  

 
 
43) I vilken mån anser Du att Din kommun tar hänsyn till trafikanter när de utför underhållsåtgärder 

(dvs. i samband med att vägarbete)? 
 

 1 2 3 4 5 6 7   

Inte alls        Helt Vet ej  
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Frågor om Dig och Ditt hushåll 

 
 

44) Ange Ditt kön 

 Man  

 Kvinna  

 

45) Födelseår: ____________________ 

 

46) Ange Din högsta utbildningsnivå 

 Grundskola  

 Gymnasium  

 Universitet/Högskola  

 Annat________________________  

 

47) Jag arbetar ___________________ (% av heltid) 

 

48) Hur stor är den sammanlagda årsinkomsten (kronor) för Ditt hushåll före skatt? (Till inkomsten 
räknas lön, kapitalinkomster, pension och skattepliktiga bidrag) 

 
 200 000 eller mindre  

 200 001 – 300 000  

 300 001 – 400 000  

 400 001 – 500 000  

 500 001 – 600 000  

 Över 600 000  

 Vet ej  

 

49) Antal människor i hushållet: 

a. som är över 18 ___________________ 

b. som är under 18 ____________________ 

 

50) Ange märke/modell samt årsmodell för samtliga bilar i hushållet: 

 Bil1  Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 

Märke/Modell      

Årsmodell      
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51) Vilka körkortsbehörigheter innehar Du? (Kryssa för alla som gäller) 

 A – Motorcykel   

 B – Personbil   

 BE – Personbil med tungt släp  

 C – Tung lastbil 

 CE – Tung lastbil med tungt släp  

 D – Buss   

 DE – Buss med tungt släp  

 

52) Hur många mil kör Du bil privat per år? 

 0-500 mil 

 501-1000 mil 

 1001-1500 mil 

 1501-2000 mil 

 över 2000 mil 

 

53) Arbetar Du som yrkesförare? 

 Nej  

 Ja, som_________________________ 

 

54) Hur många mil kör Du bil eller annat fordon i tjänsten per år? 

 0-500 mil 

 501-1000 mil 

 1001-1500 mil 

 1501-2000 mil 

 över 2000 mil 

 

 

Övriga kommentarer:……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………........ 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Region Sydöst: Nationella statliga vägar. 
 

Bilaga 4 

Sid 20 (20)

VTI rapport 702



Bilaga 5 
Sid 1 (4) 

VTI rapport 702 

Bilder på de olika vägavsnitt som ingick i simulatorstudien 

1 Referens 

 
 

2 Lappad väg 
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3 Spårig väg 

 

 

4 Väg med vattenfyllda spår 
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5 Väg med sprickor 

 

 

6 Väg med sprickor och kantdeformationer 
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7 Väg med flera olika skador och ojämnheter 

 

 

8 Väg med grov textur 
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Försöksperson nr ______  Datum______ 
 
Bakgrundsfrågor 

 
1. Vilket år är du född? ______________________ 

 
2. Vilket år tog du körkort? _______________________ 

 
3. Hur många mil kör du per år? _____________________ 

 
4. I vilken trafikmiljö kör du oftast? Ange uppskattad andel körning i procent för 

de två trafikmiljöerna:  

 

Landsvägskörning ________________  

 

Stadskörning_____________ 

 

Hur skulle du beskriva dig som förare och hur du kör?  
Skatta mellan 1 och 7 på varje aspekt nedan 

 
   1 2 3 4 5 6 7  

Dålig        Bra 

Långsam        Snabb 

Ängslig        Lugn 

Försiktig        Risktagande 

Tveksam        Bestämd 

Koncentrerad        Lättdistraherad 

Nervös        Trygg 

Defensiv        Offensiv 

Uppmärksam        Ouppmärksam 

God framförhållning        Impulsiv 

Roligt        Tråkigt 

Så ofta du kan        Endast nödvändigtvis 
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Komfortfrågor (innan) 

På följande frågor ska du ringa in en av de 7 siffrorna. Där 1 innebär du känner dig 
mycket okomfortabel och 7 innebär att du känner dig mycket komfortabel.  

Samtliga frågor börjar med:  Hur komfortabel känner du dig med att köra i 
dagsljus…… 

 
5. och lätt regnväder? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 
6. och kraftigt regnväder? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 
7. med snö och is på vägarna? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 
8. och du kan bli bländad av solljus? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 
9. och du hamnar i ett plötsligt snöoväder? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 
10. på platser där du inte kört tidigare? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 
11. och följa fartrytmen fast den går över hastighetsbegränsningen på 110 km/h? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 
12. och där andra bilar ligger för nära bakom dig? 

 
Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  
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13. och andra bilar kör om dig på olämpliga platser? 

Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

         

14. och andra förare verkar ouppmärksamma i din närhet? 

Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

15. på vägytor med tydliga spårbildningar? 

Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

16. på vägytor med tydliga sprickor? 

Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

17. på vägytor med olika lagningar och lappningar? 

Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

18. på vägytor där vatten inte hunnit rinna undan? 

Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

19. på vägytor med grov textur/struktur1? 

Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 

20. på vägytor med kantdeformationer2? 

Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

21. Hur komfortabel känner du dig med att köra i dagsljus? 

Mycket okomfortabel  1 2 3 4 5 6 7 Mycket komfortabel  

 

                                                 
1 Vägytans textur bestäms av hur mycket och hur stora stenar som blandats i asfalten. En vägytan med 
grov textur har en stor andel stenar, dessutom ofta av lite större storlek, inblandad i asfalten. Ytan blir mer 
skrovlig än på en vägyta med mindre andel sten i asfalten (som då blir slätare och svartare/mörkare). 
Grova och släta ytor får lite olika egenskaper vid vått väglag och vad gäller buller. 
2 Kantdeformationer uppstår på grund av otillräcklig bärighet i vägens ytterkant. De tunga fordonens 
(lastbilar och bussar) högerhjul trycker ned vägkanten och skapar lokala ojämnheter. 
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Riskperceptionsfrågor (innan) 

Nu kommer du att få lite andra frågor som du ska besvara med att ringa in en siffra från 
1 till 7. Där 1 innebär mycket osannolikt och 7 innebär mycket sannolikt.  

 

Hur stor är sannolikheten för att… 

 
1. du skulle argumentera för din sak med en vän som har en annan åsikt 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  

 
2. du skulle be chefen om löneförhöjning? 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  

 
3. du skulle satsa 500 kronor på ett lotteri (t.ex. lotto) 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  

 
4. du skulle äta mat dagen efter ”bäst för datum” om maten luktar och ser bra ut? 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  

 
5. du skulle ge dig ut på en två veckors utlandsresa utan att boka logi? 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  

 
6. du skulle ignorera en ihållande smärta och inte gå till doktorn? 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  

 
7. du skulle olagligt kopiera en digital skiva eller film? 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  

 
8. du skulle flytta till en ny stad? 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  
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9. du inte skulle använda solkräm när du solar? 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  

 
10. du inte skulle använda bilbälte? 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  

 
11. du inte skulle ha brandlarm i din bostad? 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  

 
12. du skulle pröva på lite farligare sporter (fallskärmshoppning, bergsklättring)? 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  

 
13. du skulle cykla utan hjälm? 

 
Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sannolikt  
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Frågor under körning på del 1 och del 2 

 
1. Hur komfortabel är körupplevelsen på denna vägyta? Du ska göra en skattning 

från 1 till 7. Denna skattning görs i slutet på varje vägtyp och varje referensväg! 
 

2. Hur säker upplever du att denna vägyta är? Du ska göra en skattning från 1 till 
7. Denna skattning görs i slutet på varje vägtyp och varje referensväg! 
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Frågor efter körning 

 

Rangordna vägarna efter hur komfortabla de är att köra på (se bilder). Sätt en 
siffra från 1 till 8 i tabellen nedan, där 1 minst komfortabel och 8 är mest 
komfortabel. 

 

 

Väg  Rangordning 

1 Referens  

2 Lappad väg  

3 Spårig väg  

4 Väg med vattenfyllda spår  

5 Väg med sprickor  

6 Väg med sprickor och kantdeformationer  

7 Väg med flera olika skador och ojämnheter  

8 Väg med grov textur  

 

Rangordna vägarna efter hur säkra de är att köra på (se bilder). Sätt en siffra 
från 1 till 8 i tabellen nedan, där 1 osäkrast och 8 är säkrast. 

 

Väg  Rangordning 

1 Referens  

2 Lappad väg  

3 Spårig väg  

4 Väg med vattenfyllda spår  

5 Väg med sprickor i höger spår  

6 Väg med sprickor och kantdeformationer  

7 Väg med flera olika skador och ojämnheter  

8 Väg med grov textur  
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1. Hur realistisk upplevde du referensvägytan? 

Mycket orealistisk 1 2 3 4 5 6 7 Mycket realistisk  

2. Hur realistisk upplevde du vägytan med lappningar? 

Mycket orealistisk 1 2 3 4 5 6 7 Mycket realistisk  

3. Hur realistisk upplevde du vägytan med spårbildning ? 

Mycket orealistisk 1 2 3 4 5 6 7 Mycket realistisk  

4. Hur realistisk upplevde du vägytan med vattenfyllda spår? 

Mycket orealistisk 1 2 3 4 5 6 7 Mycket realistisk  

5. Hur realistisk upplevde du den rödaktiga vägytan med grov textur/struktur? 

Mycket orealistisk 1 2 3 4 5 6 7 Mycket realistisk  

6. Hur realistisk upplevde du vägytan med flera olika skador och ojämnheter ? 

Mycket orealistisk 1 2 3 4 5 6 7 Mycket realistisk  

7. Hur realistisk upplevde du vägytan med sprickor i höger spår? 

Mycket orealistisk 1 2 3 4 5 6 7 Mycket realistisk  

8. Hur realistisk upplevde du vägytan med sprickor i höger spår och kantdeformationer? 

Mycket orealistisk 1 2 3 4 5 6 7 Mycket realistisk  

9. Blev du illamående under körningen? 

Nej, inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Ja, mycket  
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