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Omslag: Teckning: Leif Sjögren, VTI/foto: Mats Wendel, Trafikverket 

Förord 
Föreliggande dokument är rapportering av projekt Nya Mått för perioden 2005 till och 
med 2009. Projektet är beställt av Trafikverket. Projektledare är Leif Sjögren. 
Trafikverkets kontaktman har varit Jaro Potucek men från och med 2010 har det varit 
Johan Lang. I april 2011 övertog Johan Dahlgren rollen som kontaktman. Thomas 
Lundberg har utfört programmering och analys av måtten. Peter Andrén har utfört 
programmering av måttet Lokala Ojämnheter. Thomas Lundberg och Peter Andrén har 
under projektets gång skrivit ett flertal promemorior angående måtten, vilka tillhör 
underlagen för denna rapport. Inledning och bakgrund bygger till stor del på dokument 
och information från Jaro Potucek, Trafikverket. Specifikationer och mycket av 
underlaget för de nya måtten bygger på tidigare projekt mellan VTI och Trafikverket 
inklusive seminarier och workshops som har organiserats både inom och utanför 
projektet. Projektet och delar därav har presenterats vid olika tillfällen till exempel 
Transportforum 2008 och 2009. Ett stort tack till alla kollegor på VTI och Trafikverket 
som har bidragit till arbetet. 

 

Linköping maj 2011 

Leif Sjögren  
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Svenska vägtillståndsmått då, nu och i morgon 
Del 2: Nu – år 2005–2009 

av Leif Sjögren och Thomas Lundberg 
VTI 
581 95 Linköping 

 
Sammanfattning 
Trafikverket har under åren, inom området vägytemätning, gett VTI i uppdrag att 
föreslå mått som på ett bättre sätt beskriver skador eller felaktigt konstruerade 
vägavsnitt och som kan användas för att karakterisera vägnätets tillstånd och 
förändringen när detta trafikeras och belastas. Gemensamt för dessa mått är att de, så 
långt möjligt, inte ska innebära någon extra kostnad för datainsamling utan istället 
beräknas från ”rådata” och/eller mätstorheter som redan är insamlade i den ordinarie 
inventeringsstrategin för vägytemätbilar.  

Aktuell rapport beskriver utveckling av mått under perioden 2005–2009. Huvud-
principen vid utvecklingen av här beskrivna mått har varit att utnyttja befintliga data 
(redan inmätta) och utforma dessa fristående eller i kombination så att det nya måttet 
svarar mot en specifik effekt eller egenskap, till exempel säkerhetsrisk. Arbete med att 
motivera eller fastställa gränsvärden är inte slutfört och kommer att hanteras i senare 
arbete. Måtten som beskrivs har införts i Trafikverkets underlag för beläggnings-
planering så kallad ”pavement management system” och närmare bestämt i vägytedata-
basen för år 2005 och 2009. Systemet är begränsat till att hantera det belagda statliga 
vägnätet.  

Ett fokus för utvecklingen av nya mått under aktuell period har inriktats på ojämnhet i 
tvärled för att beskriva skador på det lågtrafikerade vägnätet där det ordinarie måttet för 
spårdjup inte på ett adekvat sätt beskriver tillståndet. Den viktigaste egenskapen för 
tillståndsbeskrivning av lågtrafikerade vägar, som idag saknas eller är bristfällig, är det 
strukturella tillståndet. Om enbart spårdjup används som indikator för skador på det 
lågtrafikerade vägnätet fås en underskattning av skadeläget. 

De mått som är framtagna i den här fasen av projektet för att beskriva det strukturella 
tillståndet direkt eller indirekt är: 

 kantdjup (inklusive två stödmått för säkrare bestämning) 

 avstånd mellan spårbottnar 

 spårarea 

 spårbredd. 

Hur dessa mått på bästa sätt kan utnyttjas individuellt eller i kombination kommer att 
behandlas i kommande rapport ”Nya mått – I morgon 2010 — “. I ett pågående arbete 
med att fastställa en underhållsstandard för belagda vägar finns gränsvärden för 
kantdjup föreslagna.  

Vidare finns mått inriktade på trafiksäkerhet framtagna. Dessa mått beskriver vägavsnitt 
med en förmodad förhöjd olycksrisk. De mått som primärt är framtagna för 
trafiksäkerhet är: 
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 lokala ojämnheter 

 vattenarea. 

Vidare finns sedan tidigare MPD (Mean Profile Depth), karakterisering av makrotextur 
(väggytans skrovlighet), som kan användas för till exempel bedömning av risk för låg 
friktion vid hög fart och våt vägbana.  

Vid utvecklingen har det visat sig att den presentationslängd som data finns tillgänglig 
för, 20 meter i flera fall, inte är tillräckligt detaljerad. Därför har föreslagits en tätare 
presentation (1 meter) av data vid framtida mätningar, 2010 och framåt. 

 

                                                 
 Grundsamplingsfrekvensen bestäms av de individuella måtten, ofta 32 khz, och ska inte förväxlas med 
presentationslängden. 
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Swedish road condition indicators; past, present and future. 
Part 2: Present – year 2005–2009 

by Leif Sjögren and Thomas Lundberg 
VTI (The Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping Sweden 

 
Summary 
VTI has, within the area of road surface monitoring been commissioned by The 
Swedish Transport Administration to lead the work on development of new measures 
(indicators) that better describe or represent defects on roads and pavements. The 
indicators are created with the data from yearly monitored road conditions as a basis. 
One advantage is that the new indicators are created from already existing and collected 
data and therefore bring no extra cost for measurements.  

This report describes the work to develop the indicators that have been used during the 
period 2005 to 2009. The main principle has been to use already collected data either in 
a combination or standalone to connect and relate the output to a specific road user 
effect e.g. safety risk. Work to decide and motivate thresholds (trigger levels) has not 
yet been established. The new indicators, described in this report, have been introduced 
into the Swedish Transport Administration´s pavement management system for the 
years 2005–2009. 

One main focus in the work with new indicators during this period has been to improve 
the characterisation of defects on the paved low volume road network. The traditional 
indicator, rut depth doesn’t characterise the defects properly. Rut depth will 
underestimate the condition. The structural condition for the low volume roads is of a 
major importance. A proper indicator for this is missing. The suggested indicators that 
have been developed are: 

 Edge deformation, including two support parameters 

 Distance between rut bottoms 

 Rut area 

 Width of rut. 

How these measures can best be used, in combination or standalone, is reported in a 
coming report “New measures – Tomorrow 2010 –“. In the Swedish Transport 
Administration´s work to establish a maintenance standard threshold for edge 
deformation is suggested.  

Furthermore measures aimed to indicate safety risks have been developed. These 
measures indicate sections with raised accident risk due to bad road condition. The 
following measures are aimed for this: 

 Local unevenness 

 Calculated maximum water area. 

Since earlier MPD (Mean Profile Depth), characterisation of macrotexture (roughness 
of the surface), has been introduced. MPD can be used to e.g. indicate sections with low 
friction risk on wet roads in high speed. 
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During the development of new measures it has been found that 20 meter presentation 
and sample length is not enough in some cases. Therefore it has been suggested to make 
a more frequent sampling and presentation of data of 1 meter from 2010 and onwards.   

 

 

 

                                                 
 The base sampling frequency, often 32 kHz, is depending on the individual parameters measured and 
should not be confused with the presentation sampling distance. 
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1 Syfte 
Syftet med denna rapport är att beskriva de mått som införts i Trafikverkets PM 
(Pavement Management) system under senare år (2005–2009). Måtten har införts för att 
ge en bättre förklaringsgrad för de skador och det tillstånd som råder på vägytan och i 
vissa fall vägkroppen. Måtten som introducerats är kantdjup inkl. två stödmått, 
spårbredd, spårarea, avstånd mellan spårbottnar, vattenarea och lokala ojämnheter. 
Nedan beskrivs några orsaker till varför dessa nya mått har utvecklas. 

Det ordinarie måttet för spårdjup används inte på det lågtrafikerade vägnätet, eftersom 
det ger en bild av ett bättre tillstånd av vägnätet än vad det i verkligheten är. Det 
lågtrafikerade vägnätet består ofta av smala vägar där främsta orsaken till ojämnheter i 
tvärled är deformationer i kanterna, vilka inte fångas av det ordinarie spårdjupet, istället 
kan detta indikera mycket lågt spårdjup trots stora skador i tvärprofilen.  

Ytterligare en orsak till behovet av kompletterande mått är att ojämnheter som dyker 
upp lokalt (kort utbredning i längsled) ”undertrycks” av det ordinarie måttet för 
ojämnhet i längsled (IRI, International Roughness Index). Orsaken till detta är att IRI-
måttet medelvärdesbildas över en viss längd och presenteras som ett värde för 20 meter 
väg vilket ”filtrerar” bort den lokala ojämnheten. 
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2 Bakgrund 
En väg och dess vägyta kan vara i olika skick beroende på hur väl konstruerad och 
byggd den är men också beroende på hur den är underhållen och skött samt i vilken fas 
av sin brukningstid den är. För att bedöma och följa upp vägens och vägytans tillstånd 
behövs indikatorer i form av olika mätbara mått. 

I Sverige har vägytans tillstånd regelbundet inventerats med mätbil sedan 1987 och 
under tiden har en kontinuerlig utveckling av måtten skett. Utvecklingen kan beskrivas i 
tre tidsperioder, då beskriver tiden från 1987 till 2005, nu 2005 till 2009 och imorgon 
från 2009 och framåt. 

Tre delrapporter beskriver utvecklingen av måtten under respektive period. Del 1 
beskriver bakgrunden, behov och lite om historien bakom vägytemätning i Sverige och 
måtten fram till 2005. Del 2 (föreliggande rapport) beskriver nuläget och de mått som 
finns och används under tidsperioden 2005 till 2009. Del 3 beskriver de mått som kan 
användas från 2010 men även mått som förmodas att vara viktiga i framtiden. Av dessa 
tre rapporter skrivs denna, nummer 2, först vilket prioriterats av uppdragsgivaren. 

För tillståndsbeskrivning har hittills främst mått för vägens jämnhet använts såsom t.ex. 
IRI (International Roughness Index) och Spårdjup. IRI är ett mått på vägens längs-
gående jämnhet och Spårdjup är ett mått på den tvärgående. Sedan flera år används 
ytterligare mått såsom Kantdjup som är en beskrivning på tillståndet för den yttre delen 
av vägbanan mot diket. Data för många andra vägegenskaper har samlats in vid de 
årliga vägyteinventeringarna men används inte i någon organiserad mening. De främsta 
användningsområdena för tillståndsmåtten är följande: 

 Beskrivning av det övergripande vägtillståndet och tillståndförändringen för att 
bedöma hur valda drift- och underhållsstrategier lyckats och om man kan 
erbjuda en godtagbar vägstandard 

 Stöd vid underhållsplanering (prioritering och val av avsnitt för underhåll) 

 Stöd vid val av åtgärds typ 

 Kontroll av utförande av byggnation eller underhåll till exempel i 
funktionskontrakt 

 Som indikatorer vid kvalitativa undersökningar och forskning.  

En standard är normalt uttryckt som ett antal gränsvärden för olika tillståndsindikatorer 
eller mått. För att ange standarden används tillståndsindikatorer som är mätbara och 
därmed objektivt uppföljningsbara. I fortsättningen kallas dessa tillståndsmått eller mått. 

De nya mått som beskrivs i denna rapport är främst utvecklade för beskrivning av det 
övergripande vägtillståndet (uppfyllelse av en given vägunderhållsstandard) eller vid val 
och prioritering av vägsektionskandidater för underhåll. Det har varit en tydlig 
ledstjärna att minimera antalet nya mått och enbart utveckla mått som är relevanta för 
användningsområdet och som bidrar till att effektivisera underhållet av vägnätet. För 
detta användningsområde, tillståndsbeskrivning, används måtten oftast för att förse 
PMS (Pavement Management System) och de i detta ingående modellerna (t.ex. 
trafikeffektmodeller) med data. De nya måtten behövs antingen för att täcka en viktig 
egenskap som inte tidigare värderats eller för att förbättra befintliga sätt att värdera en 
egenskap. Att ta fram nya mått och mäta förändringar är ofta nödvändigt för att möta 
upp krav från nya förutsättningar för vägnätet, t.ex. på grund av nya krav eller lagar 
såsom förändrad trafik (ökande laster), ”beläggningsvänligare” dubbar, material (nya 
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sten- och beläggningsmaterial), prioriteringar mellan olika effekter (rullmotstånd/-
beständighet) samt förändrat klimat. I det Svenska PMS är modellerna normalt baserade 
på trendanalys, dvs. det behövs flera års data innan man kan skapa en modell som kan 
användas för prognoser och värdering. I de fall en modell har blivit inaktuell eller 
modellen helt saknas har projektet därför gjort kvalificerade gissningar om vad som kan 
komma att bli aktuellt framöver. Ett andra sätt att möta detta har varit att ställa krav på 
att data ska vara insamlad med en täthet som medger att nya mått som kan komma att 
utvecklas i framtiden kan beräknas på tidigare insamlad data. Detta har lett till att 
uppdatera metodbeskrivningar för mätning och specificeras nu i Trafikverkets 
metodbeskrivningar Vägytemätning med mätbil, vägnätsmätning VVMB121:2009 (1) 
och Vägytemätning med mätbil, objektsmätning VVMB122:2009 (2). 
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3 Definitioner och terminologi 
Medeltvärprofil eller tvärprofil 

Formen av en profil tvärs vägen beskriven av mätpunkter. Vid mätning i Sverige 
används i dagsläget 17 mätpunkter för att beskriva medeltvärprofilen eller tvärprofilen. 
Medeltvärprofilen beräknas som ett medelvärde över en viss sträcka. I dagsläget (2010) 
används 1 m som standardlängd vid insamling av data (1) och (2). 

I CEN standarden anges tvärprofilen som skärningslinjen mellan vägytan och ett 
referensplan vinkelrätt mot vägytan och körfältsriktningen (19) vilket harmoniserar med 
den svenska definitionen. 

 

Spårdjup 

Största avvikelsen mellan beläggningens tvärprofil och en virtuell line av en given 
längd (L) som löper utmed den aktuella tvärprofilsbredden beräknat från den ena kanten 
av spåret till den andra kanten. Längden på den aktuella referenslinjen ska anges. 
Spårdjupet anges normalt i millimeter (mm) (19). Detta är CEN definitionen och är 
kompatibel med den svenska.  

 

Spårdjup max 

Ett mått beräknat från medeltvärprofilen som beskriver vägens ojämnhet i tvärled för 
hela mätbredden (3,2 m). Måttet beräknas som medelvärde över 20 m, (1) och (2). 

 

Spårdjup vänster och höger 

Ett mått beräknat från medeltvärprofilen som beskriver vägens ojämnhet i tvärled för 
vänster och höger del av mätbredden (ca 60 %). Måtten beräknas som medelvärde över 
20 m, (1) och (2). 

 

Längsprofil 

Vägens profil i längsled inom våglängdsintervallet 0,5 till 100 m. Längsprofilen mäts i 
tre spår längs vägen; vänster och höger hjulspår samt ca 25 cm till höger om det högra 
hjulspåret. Data samlas in som ett nytt värde varje decimeter, (1) och (2). 

Längsprofil definieras i CEN standarden (20) som skärningen mellan beläggningens yta 
och ett vertikalt plan vinkelrätt mot vägytan och som parallellt följer den linje som 
mätinstrumentet färdas i. Om mätningen sker i en kurva är linjen den linje som 
beskriver tangenten till kurvan. I detta plan kan en punkt i profilen beskrivas av x 
koordinat (abskissas) och z koordinat (höjd) i ett ortogonalt system där Z är parallellt 
med det vertikala planet. (20) 

 

Tvärfall 

Körfältets lutning i tvärled i relation till horisonten. Tvärfall definieras som lutningen 
hos en linje som dras genom två av mätpunkterna i medeltvärprofilen. Måttet beräknas 
som ett medelvärde från tvärprofiler insamlade för 1 m väg i färdriktningen. (1) och (2). 
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PMS 

PMS är förkortningen för Pavement Management System. Trafikverkets administrativa 
datasystem för prioritering av beläggningsåtgärder med stöd av vägytetillstånd och fakta 
om vägens utformning, trafikarbete och konstruktion är ett PMS. 

 

Mätstorhet 

En mätbar eller beräkningsbar egenskap benämns storhet. Här är mätstorhet ett mått 
eller indikator som beskriver ett mätbart tillstånd för en egenskap och som samlas in vid 
vägytemätning med en förutbestämd presentationslängd. Specifikt för dessa mått är att 
de kan användas som de är utan vidare bearbetning. 

 

Rådata – längs- och tvärprofil 

Ett mått eller data för en egenskap som samlas in vid vägytemätning med en förut-
bestämd presentationslängd. Specifikt för dessa mått är att de inte är ämnade att 
användas direkt utan behöver bearbetas för att vara användbara. 

 

Postprocessad mätstorhet 

Ett mått eller indikator som beräknas i efterhand från rådata eller i kombination med en 
eller flera mätstorheter. 
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4 Behov av nya tillståndsmått 
Underhållet av statliga belagda vägar omsätter ca 3 miljarder kronor per år. Syftet med 
vägunderhållet är att upprätthålla en bestämd standard för vägnätets tillstånd, se Figur 1. 
I takt med att vägnätet byggts ut behöver mer och mer vägar underhållas. Kravet på 
Trafikverket att förbättra effektiviteten både internt och externt motiverar utveckling av 
nya verktyg och mått. Styrning av vägunderhåll kräver en allsidig uppsättning av 
tillståndsmått. Måtten ska användas vid planering för att ange mätbara mål och vid 
uppföljning för att jämföra uppnådda resultat med målen. Tillståndsmåtten behövs 
internt och mot entreprenörer för att beskriva måluppfyllelsen. De behöver vara 
väldefinierade, objektiva och tillförlitliga för den ekonomiska utvärderingen. 
Tillståndsmåtten behövs också externt för avrapporteringen mot beslutsfattare. Då 
behöver de ”tekniska” måtten översättas till mer relevanta termer som trafikeffekter 
(fordonskostnader, restid, trafiksäkerhet, åk-komfort, miljöeffekter m.m.). 

 

 
Figur 1  Tillståndsutveckling(blå linje) och standard(streckad röd linje) för en väg. 

 

Det behövs en ”heltäckande” uppsättning av mått, se Figur 2. Dataförsörjningen till ett 
PM-system är viktig för att upprätthålla en trovärdighet utifrån att det underlag som 
används kan anses vara så tillförlitligt och allsidigt som rimligen kan krävas. 
Trafikverket har sedan länge använt uppgifter om spårdjup och jämnhet (IRI) i 
styrningen av beläggningsunderhållet. Det är av flera skäl önskvärt att komplettera 
dessa tillståndsmått med nya mått. De mått som används idag belyser naturligtvis inte 
alla intressanta aspekter på ett så mångfacetterat problem som underhållet av belagda 
vägar Trafikverkets interna undersökningar har visat att befintliga tillståndsvariabler i 
standarden inte är heltäckande. Endast ca 60 % av det totala åtgärdsbehovet uppskattas 
kunna beskrivas direkt med det mätta tillståndet. En komplettering av den uppsättningen 
befintliga tillståndsmått är därför mycket angelägen. Det bästa sättet och mest 
kostnadseffektiva är att utveckla så många av dessa mått som möjligt baserat på data 
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från dagens vägytemätningar och vidare identifiera vilka som saknas för det framtida 
behovet (klimatförändring, strukturellt tillstånd etc.).  

Man kan skilja på det funktionella och tekniska tillståndet. Det funktionella tillståndet 
ställer krav som är viktiga för väghållningens kunder. Dessa krav beror på de effekter 
tillståndet har för trafikant, miljö och samhället i övrigt där effekterna beskrivs med 
modeller som beräknar fordonskostnader, restid och komfort.  

Det tekniska tillståndet avser krav som är viktiga för vägnätets beständighet. Gräns-
värden för tekniska tillståndsmått bör representera långsiktigt lägsta väghållarkostnader 
för att upprätthålla den funktionella standarden.  

Gränsen mellan funktionella och tekniska tillståndsmått är inte självklar. En teknisk 
åtgärd som ex. dränering ger ingen omedelbar förbättring av det funktionella tillståndet 
med medför att nedbrytningstakten bromsas och att därmed den funktionella standarden 
kan upprätthållas under en längre tid.  

Tillståndsmått i standarden beskriver både det funktionella och tekniska tillståndet men 
beroende på orsaken till tillståndet kan åtgärden för att förbättra tillståndet variera. 
Exempelvis är en åtgärd för att reducera spår orsakade av tunga fordon mer omfattande 
än en åtgärd för att reducera spår orsakade av dubbdäcksslitage. 

För tekniska tillståndsmått avser gränsvärden indikatorer som anger att en underhålls-
åtgärd bör övervägas. En företagsekonomisk kalkyl ska användas för att avgöra om en 
sådan åtgärd verkligen är lönsam, dvs. ger en långsiktigt lägsta underhållskostnad bland 
tillgängliga alternativ. I kalkylen jämför man ett antal underhållstrategier, dvs. 
sekvenser av underhållsåtgärder under en tidsperiod på 40 år. 

En annan viktig aspekt på nya mått och mått som beräknas med ursprung från 
”gammal” vägytetillståndsdata är att kunna prognostisera måttet. Alla vägar mäts inte 
årligen vilket innebär att en prognosmodell för måtten behöver införas för att erhålla 
heltäckande information om tillståndet på vägnätet.  
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Figur 2  Vägyteegenskaper. 
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5 Metod för utveckling av nya mått 
Utvecklingen av nya mått bygger på förslag i dokument ”Nya mått, en strategi för 
utveckling av nya vägtillståndsmått” (7). Därefter har ett antal seminarier och work-
shops genomförts och slutsatserna från dessa tillsammans med insamlad erfarenhet från 
omvärlden som PIARC (21), COST (22) och TRB (23) har gett en grund för förslagen 
som presenteras. Två större seminarier har varit underlag till utformning av arbetet dels 
”Nya Mått” April 2006 i Sigtuna som var ett nationellt seminarie främst för deltagare 
från Trafikverkets dåvarande regioner och andra intressenter (12) och vidare ett inter-
nationellt seminarie ”Monitoring road surface condition” Juni 2007 i Tällberg (13). I 
aktuell del av projektet bygger förslagen på hittills utförd datainsamling (vägytemät-
ning) och metoder för att utnyttja redan insamlad data. Detta innebär att måtten är 
utformade för att passa data som presenteras för 20 meter väg. En slutsats från projektet 
är att detta inte är tillräckligt, viss data behöver presenteras tätare för att skapa en 
effektiv indikator. 

Validering av måtten är gjord via två fältstudier genomförda i närheten av Linköping. 
Vid dessa studier valdes en testslinga ut (ca 100 km) som mättes med VTI:s RST mätbil 
varefter de ”nya” måtten beräknades för hela slingan. Slingan bestod i huvudsak av s.k. 
sekundära och tertiära vägar, dvs. mindre vägar. För varje enskilt mått som testades 
valdes de ca 10 högsta mätvärdena per 20 meter ut för att jämföras med motsvarande 
subjektiva bedömning av tillståndet i en tregradig skala enligt: 

1. Ingen synbar skada 

2. Synbar skada, ej alvarlig 

3. Svår skada, alvarlig. 

 

En sammanfattning från fältstudierna visar att: 

 De 10 högsta mätvärdena för Kantdjup gav övervägande tre (3) i skadegrad (två 
mätplatser gav två (2) i skadegrad) 

 Att avgöra om ett avsnitt kan hålla vatten är svårt vid inspektion av en torr väg. 
Två av platserna har undersökts vid nederbörd och för båda platserna fanns 
rikligt med vatten på vägbanan 

 De största värdena för måttet spårarea visar att vägen oftast har ett dåligt 
strukturellt tillstånd (sprucken och/eller deformerad). 

 

Under 2010 genomfördes en workshop i Södermanlands län där representanter från 
såväl VTI som Trafikverket deltog. Workshopen syftade till att i fält studera måttet 
Lokal Ojämnhet (LO) och en ansats till gränsvärden på ett urval vägsträckor, främst för 
att få ett grepp om storleksordningen hos måttet. I Trafikverkets PM System gjordes 
därför en sökning efter stora utslag för LO för ett urval av vägar. Sökningen gjordes på 
2009 års mätningar. En kompletterande mätning gjordes 2010 med VTI Laser RST och 
LO beräknades från den mätningen. Vid workshopen studerades dessa ojämnheter både 
vid färd i ett fordon och till fots för att inspektera, diskutera och spekulera om orsaker 
till skadan. Vid de båda inspektionerna av ojämnheterna gavs ett betyg över hur 
allvarlig skadan bedömdes vara. 
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Bedömningarna stämmer väl med uppmätta resultat både utifrån data från ordinarie 
2009 års mätning och också den nya mätningen 2010. Två deltagare rangordnade 
skadorna på samma sätt som den objektiva mätningen. Dessa två deltagare var dock 
också de mest förtrogna med fältverksamhet. En slutsats är att de gränsvärden som finns 
föreslagna för lokal ojämnhet bör ökas för att beskriva en önskad standardnivå. Gräns-
värdet bör också varieras beroende på skyltad hastighet och vägtyp. Vidare bör man 
tänka på att en underhållsåtgärd inte utförs om endast få lokala ojämnheter detekteras 
inom ett vägavsnitt. För att en kostnadseffektiv åtgärd ska göras föreslogs (vid work-
shopen) att mer än 10 lokala ojämnheter detekteras. Trafiksäkerhetsrisken för lokala 
ojämnheter av den storlek och placering på aktuell vägtyp (i huvudsak lite trafik och 
skyltad hastighet 70 km/h eller lägre) bedömdes som liten eller ingen. Skadan kopplades 
dock som betydande för åkkomfort. 

Lokal ojämnhet och bedömning av åkkomfort
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Figur 3  Mätning av Lokal Ojämnhet och bedömning av skadans allvarlighetsgrad ur 
ett åkkomfortsperspektiv. X-axeln beskriver sju olika LO som studerades och Y-axeln till 
vänster visar LO i mm och slutligen visar Y-axeln till höger den subjektiva 
bedömningen i en 6-gradig skala där 1= mycket komfortabel och 6= mycket 
okomfortabel. 

 

Som nämnts ovan bygger utformning och beskrivning av måtten i denna rapport på 
möjligheten att utveckla och ta fram nya mått baserade på en presentationstäthet på 20 
meter. I det fortsatta arbetet kommer mått tas fram som kan bygga på data med högre 
presentationstäthet (< 20 m). En av fördelarna med tätare presenterad och sparad data är 
att man kan detektera lokala skador bättre men också att man vid behov kan utföra nya 
beräkningar på lagrad data om t.ex. ett nytt mått utvecklas i framtiden. Även om lokala 
skador kan detekteras för ett kortare presentationsintervall i framtiden är det troligen 
praktiskt att summera dessa lokala skador till samma presentationsintervall som de 
”vanliga” mätstorheterna (20 m mätvärden). En variant är att summera upp en skada 
som beräknas för ett kortare intervall till 20 m data genom att låta t.ex. ett percentil-
värde av den korta presentationslängden representera mätvärdet för 20 m sträckan. 
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6 Beskrivning av de nya vägytemåtten för tiden 2005 till 2009 
Utöver de traditionella måtten för längs och tvärgående ojämnheter, IRI (International 
Roughness Index) och spårdjup samt mått för makrotextur MPD (Mean Profile Depth 
och megatextur), som beskrivs i delrapport 1 finns följande nya mått, 

 Spårarea 

 Kantdjup 

 Lokala ojämnheter 

 Teoretisk vattendjup 

 Avstånd mellan spårbottnar 

 Spårbredd 

 Tvärprofilform. 

 

Vissa av de ovan nämnda måtten är inte ämnade att användas som ett ”stand alone”-
mått utan ska användas i kombination med andra mått för att kunna ge en beskrivning 
av avsedd egenskap eller effekt 

  
6.1 Spårarea 
Spårarean är den area som omsluts av en sektions tvärprofil i ett givet snitt av vägen och 
en spänd tråd över profilen. Tråden vilar på profilens högpunkter. Måttet beräknas, 
liksom spårdjup max, från tvärprofilen och beskriver den genomsnittliga arean som 
finns under tråden, se Figur 4. Måttet beräknas som ett medelvärde för 20 meter 
väglängd. Spårarea är utvecklat som ett komplement till måttet spårdjup max vilket är 
det mått som används på de högtrafikerade vägarna. 

 

Grunder för måttet: 

 Primärt är måttet skapat för beständighet 

 Beräknas som efterbearbetning från medeltvärprofil för 20 m medelvärden 

 Beräknas av Trafikverket 

 Enhet: dm2 

 Kan beräknas på data från och med år 2001 

 Data lagras i Trafikverkets PM system per 20 m, termid 8101 

 Mätvärdenas omfång:  
0 dm2 är det lägsta registrerade värdet i Region Sydöst 2008 (storleken är 
beroende av mätområdet för mätbilens mätgivare). 
21 dm2 är det högsta registrerade värdet i Region Sydöst 2008 (storleken är 
beroende av mätområdet för mätbilens mätgivare). 
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Figur 4  Spårarea beräknas som ytan av den gråa delen i figuren. 

 

Måttet beskriver en kombination av slitage och deformation som avspeglar sig i 
vägytan. En mycket stark vägkropp där slitaget(bortnötning) är den primära orsaken till 
spårbildningen skapas en liten spårarea i förhållande till spårdjupet. För en väg som har 
slitage som sin primära orsak till spårbildningen beskriver spårarean (i kombination 
med färdad längd) hur mycket av slitlagret som trafiken nött bort. 

Måttet har ett starkt samband med spårdjupsmåttet, men vägavsnitt med stor spårarea 
och relativt lågt spårdjup förekommer. Denna kombination visar sig framförallt på det 
lågtrafikerade vägnätet och kombinationen indikerar att vägavsnittet har begynnande 
bärighetsproblem ofta i kombination med en sprucken vägyta. Områden med akut 
bärighetsproblem (på det lågtrafikerade vägnätet) har både stor spårarea och ett stort 
spårdjupsvärde och är oftast spruckna eller krackelerade, se Figur 5. 

Spårarean bör användas i kombination med spårdjupet för att avgöra orsaken till spår-
bildningen. Kvoten spårarea/spårdjup är en indikator för bärighetsrelaterad spårbildning 
och är också starkt förknippad med spårbredden (se kapitel 6.6). 

Den enhet för spårarea som visat sig ge lämpliga nivåer är dm2. 
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Figur 5  Deformationsspår registrerat av stor spårarea. 

 

För att få en känsla för storleksordningen för spårarea för ett större vägnät har data 
sammanställts för alla vägytemätningar 2008 i Region Sydöst (regionindelning före 
Trafikverkets bildande), se Figur 6. 

 

 
Figur 6  Fördelning av spårarea för alla vägar mätta i Region Sydöst 2008. 

Ca 50 % av alla spårareor ligger under 0,6 dm2. 

Ca 10 % av alla spårareor ligger över 1,7 dm2. 
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6.2 Kantdjup 
En vanligt förekommande skada på det lågtrafikerade vägnätet är deformationer. 
Deformationer som uppstår närmast vägrenen) till följd av bristfällig konstruktion eller 
ej tillräckligt stöd mot diket/vägren benämns kanthäng, se Figur 7 och Figur 10. 

 

 
Figur 7  Tvärprofil med kanthäng. 

 

Måttet kantdjup (6) är framtaget i syfte att detektera denna typ av skada. Måttet 
benämns kantdjup enligt regressionslinjemetoden. Förenklat kan måttet beskrivas enligt 
nedanstående punkter. 

 Från en högpunkt i den roterade medeltvärprofilen (medeltvärprofil justerad med 
ytlinjetvärfallet) till och med en mätpunkt, som väljs beroende på vägbredden () 
skapas en regressionslinje, se Figur 8 

 Vägbredd ≥ 7 m → dynamiskt valda höger mätpunkt för regressionslinjen≈1,6 m 
från mätpunkt 1 

 Vägbredd ≥ 6 m och < 7 m → dynamiskt valda höger mätpunkt för regressionslinjen 
≈1,9 m från mätpunkt 1 

 Vägbredd < 6 m → dynamiskt valda höger mätpunkt för regressionslinjen ≈2,1 m 
från mätpunkt 1 

 Om information om vägbredd saknas → dynamiskt valda höger mätpunkt för 
regressionslinjen ≈1,9 m från mätpunkt 1 

 Det maximala avståndet mellan regressionslinjen och en mätpunkt i 
medeltvärprofilen benämns kantdjup (enligt regressionslinjemetoden), se Figur 8. 
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Figur 8  Detaljerad beskrivning av kantdjupsberäkning. 

 

 
Figur 9  Princip för beräkning av kantdjup. 

Om en jämförelse görs mellan spårdjup och kantdjup för profilen i figuren ovan skulle 
värdet för spårdjup vara mycket lågt medan värdet för kantdjup vara högt. Som framgår 
av texten ovan pekar detta mått ut vägavsnitt med svaga vägkanter men måttet indikerar 
även större bärighetsspår/deformationer som är belägna på den högra delen av körfältet. 
Måttet är beroende av att föraren av mätbilen verkligen följer och mäter enligt metod-
beskrivningen (1), med andra ord att alla mätpunkter hamnar på beläggningen. Om den 
yttersta mätpunkten till höger hamnar utanför beläggningskanten och avståndet mellan 
beläggningskanten och stödremsan är stort kommer ett stort kantdjup att registreras. 
Detta är en svaghet i måttets uppbyggnad. 

 

 
Figur 10  Kanthäng till följd av bristfällig bärighet (undermålig dikning). 

 



24 VTI rapport 718 

Ytterligare problem finns vid tolkningen av kantdjup. Många tvärprofiler på det 
sekundära och tertiära vägnätet har en välvd form. När regressionslinjen appliceras på 
dessa profiler ger det ett stort avstånd mellan regressionslinjen och profilen vilket ger en 
irrelevant registrering av kanthäng. Metoder för att undgå denna typ av oönskad 
registrering är framtagna och beskrivs i Kapitel 6.7. Tvärprofilens form och skadans 
läge i sidled avgör om det finns en skada. 

Kantdjup är använt vid speciella inventeringar i Region Skåne av det lågtrafikerade 
vägnätet. Arbete har utförts av Ramböll som använt VTI och Trafikverkets algoritmer 
för beräkning av kantdjup. Erfarenheter från detta arbete finns dokumenterat i en 
rapport (11). En viktig slutsats som dras är att måttet kantdjup bör beräknas för en 
kortare presentationslängd än 20 m, förslagsvis 1 m. Detta har inte varit möjligt då 20 m 
varit den kortaste möjliga presentationslängd men i och med den nya mätstrategin som 
börjat gälla från och med 2010 års tillståndsmätningar finns dessa möjligheter. 
Information om hur detta kommer att hanteras beskrivs i kommande rapport i serien 
Svenska vägtillståndsmått då, nu och imorgon del 3 – I morgon. 

 

Grunder för måttet: 
 Primärt är måttet skapat för beständighet 

 Beräknas som efterbearbetning från medeltvärprofil och ytlinjetvärfall för 20 m 
medelvärden 

 Beräknas av Trafikverket 

 Enhet: mm 

 Kan beräknas historiskt från och med år 2001 

 Data lagras i Trafikverkets PM system per 20 m, termid 8 000 

 Mätvärdenas omfång:  
-21 mm är det lägsta registrerade värdet i Region Sydöst 2008, (storleken är 
beroende av mätområdet för mätbilens mätgivare). 
160 mm är det högsta registrerade värdet i Region Sydöst 2008 (storleken är 
beroende av mätområdet för mätbilens mätgivare). 

 

För att beskriva omfång och storleksordning för kantdjup för ett större vägnät har data 
sammanställts för alla vägytemätningar 2008 i Region Sydöst (regionindelning före 
Trafikverkets bildande), se  

Figur 11. 
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Figur 11  Fördelning av kantdjup för alla vägar mätta i Region Sydöst 2008. 

Ca 50 % av alla kantdjup ligger under 8 mm. 

Ca 10 % av alla kantdjup ligger över 32 mm. 

 
6.3 Lokala ojämnheter 
En lokal ojämnhet (LO) som avviker mycket från vägytans jämnhet i övrigt kan komma 
överraskande för trafikanten och i värsta fall orsaka en manöver som leder till en 
olycka. Det kan vara såväl uppåtgående som nedåtgående ojämnheter som orsakar detta 
överraskningsmoment. Exempel på orsaken till dessa ojämnheter kan vara uppfrusna 
block, andra tjälskador, potthål, lokala tvärfallsavvikelser, misslyckade beläggnings-
skarvar, ojämna områden till följd av vägtrummor och ojämna broskarvar, se Figur 10. 
Som är ett exempel på en lokal nedåtgående ojämnhet. 
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Figur 12  Exempel på nedåtgående lokal ojämnhet. 

 

Som mått för lokala ojämnheter utgår man från en 3 m lång virtuell rätskena som löper 
längs inmätt vägprofil (längsprofil), se Figur 13. Rätskenan appliceras på och löper 
längs de tre längsprofilerna som samlas i olika laterala lägen vid vägytemätningarna 
(vänster och höger spår samt höger spår för tung trafik) (1). Rätskenan löper både på 
längsprofilens ovan- och undersida. Detta görs för att bättre kunna upptäcka den lokala 
ojämnhetens form. En simulerad rätskena på profilens ovansida detekterar främst 
nedåtgående ojämnheter (ger störst värden), t.ex. potthål, lokala tvärfallsavvikelser 
(lokala kanthäng) samt svaga deformerade områden till följd av vägtrummor och en 
simulerad rätskena på profilens undersida detekterar främst uppåtgående ojämnheter, 
t.ex. uppfrusna block. 

 

 
Figur 13  Teoretisk beskrivning av hur en simulerad rätskena på ovan- och undersidan 
detekterar olika typer av lokala ojämnheter. 
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Princip för beräkning av lokal ojämnhet. 
Beräkningen görs med längsprofiler som indata och resulterar i ett nytt värde för lokala 
ojämnheter. Längsprofilerna är lagrade som lutningsprofiler där varje värde anger höjd-
förändringen i mm relativt närmast föregående värde. Varje värde avser 0,1 m i längs-
led. Innan beräkningen av LO görs skall profilen räknas om till en höjdprofil genom att 
addera lutningsvärdena. Höjdprofilens första värde sätts till 0. En rätskena(”linjal”) med 
viss längd (3 m) placeras med sin vänstra ände i en viss punkt på längsprofilen och får 
ta ”stöd” på den högsta punkten till höger, se Figur 14. Inom det område där linjalen 
”stöder” på profilen beräknas för varje punkt i profilen det vertikala avståndet mellan 
linjalen och profilen. Det största avståndet är måttet för LO. Detta upprepas för varje 
punkt i längsprofilen. Bearbetningen skall göras per 20 m segment (väglängd) på så sätt 
att det maximala värdet för LO inom varje 20 m bestäms. Då LO hänförs till 20 m 
segment är det läget för LO och inte rätskenans läge som skall utnyttjas. Beräkning 
utförs på motsvarande sätt på profilens undersida. Alla de tre längsprofilerna behandlas 
på samma sätt. Detta innebär att beräkning sker för 200×2×3=1 200 positioner för 
rätskenan för varje 20m segment. Det maximala värdet för LO från dessa beräkningar 
sparas och lagras som ett beräknat LO värde för 20 m väglängd. Det är alltså endast ett 
värde per 20 m för LO som sparas i Trafikverkets PM-system och det lagras ingen 
information om från vilket spår LO beräknas eller om rätskenan varit placerad på under- 
eller översidan av längsprofilen. 
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Figur 14  Rätskenans utplacering på längsprofilen med startpunkt i 6 677,0 m. Vid 
denna startpunkt ger rätskenan placerad på ovansidan störst värde för LO. 

 
Figur 15  Rätskenans utplacering på längsprofilen med startpunkt i 6 678,1 m. Vid 
denna startpunkt ger rätskenan placerad på undersidan störst värde för LO. 

 
Figur 16  Rätskenans utplacering på längsprofilen med startpunkt i 6 678,7 m. Vid 
denna startpunkt ger rätskenan placerad på ovansidan störst värde för LO. 
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Grunder för måttet: 

 Primärt är måttet skapat för trafiksäkerhet 

 Beräknas som efterbearbetning från de tre längsprofilerna som lagras varje dm 
till ett värde som anger maximal LO över 20 m 

 Beräknas av Trafikverket 

 Enhet: mm 

 Kan beräknas historiskt från och med år 2001 i två spår och från 2005 i tre spår 

 Data lagras i Trafikverkets PM system per 20 m, termid 8201 

 Mätvärdenas omfång: 
0 mm är det lägsta registrerade värdet i Region Sydöst 2008. 
1 868 mm (uppenbarligen ett felaktigt registrerat mätvärde som bör rensas bort) 
är det högsta registrerade värdet i Region Sydöst 2008 (storleken är beroende av 
mätområdet för mätbilens mätgivare). Den 99:e percentilen ligger på ca 25 mm. 

 

För att få en känsla för mätvärdenas storleksordning för LO har fördelningen 
sammanställts för alla vägytemätningar 2008 i Region Sydöst (regionindelning före 
Trafikverkets bildande), se Figur 17. 

 

 
Figur 17  Fördelning av LO för alla vägar mätta i Region Sydöst 2008. 

Ca 50 % av alla LO ligger under 5 mm. 

Ca 10 % av alla LO ligger över 13 mm. 
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6.4 Teoretisk vattenarea 
Spåriga vägar i kombination med otillräckligt eller felaktigt tvärfall ger förutsättning för 
stående vatten på vägen. Detta kan utgöra ett trafiksäkerhetsproblem. I syfte att fånga 
upp områden där vatten kan samlas i hjulspåren introduceras teoretisk vattenarea. Det är 
ett tvådimensionellt mått utan hänsyn tagen till vägens längslutning.  

Om det finns en teoretisk möjlighet att vatten samlas i hjulspåren på en väg som lutar i 
längsled kommer ett tillräckligt kraftigt tillflöde av vatten (regn) skapa stora mängder 
vatten som transporteras längs spåren i vägens längsriktning. Detta innebär att inte bara 
stående vatten på vägen är ett problem. Det torde dessutom vara störst risk för att 
vattenplaningsolyckor sker under pågående kraftigt regn då sikten är som sämst (Figur 
18) och bilisten har svårt att upptäcka vattensamlingarna i kombination med smala 
körfält (spårbunden trafik) där det inte går att undvika att köra i vattensamlingarna. 

 

 
Figur 18  Kraftigt regn och dålig sikt ger en förmodad ökad olycksrisk. 

 

Måttet teoretisk vattenarea tar ingen hänsyn till vägens längslutning i och med hur det 
definieras. Att peka ut områden med risk för stående vatten (även efter regnskuren) kan 
mycket enkelt göras genom kombinera den teoretiska vattenarean med måttet backighet. 
Måttet backighet anger vägens lutning i längsled med enheten procent. Genom att 
samköra måttet teoretisk vattenarea och vägens längslutning (backighet) kan de delar av 
vägnätet med en längslutning som ligger inom ± 1 % och har en vattenarea (stående 
vatten) detekteras. Framförallt tung trafik (men även personbilstrafik) är också en faktor 
som avgör hur länge stående vatten finns kvar efter en regnskur (Figur 19). 
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Figur 19  Trafiken hjälper till att transportera bort stående vatten. 

 

Det är en viktig information för väghållaren att kunna hitta de områden där stående 
vatten finns då dessa områden kan utsättas för en snabbare nedbrytningstakt då vatten 
kan tränga ner i vägkroppen genom sprickor i beläggningen (Figur 20). 

 

 
Figur 20  Stående vatten i kombination med sprickbildning ger en ökad 
nedbrytningstakt. 

 

Vattenarean definieras som den teoretiskt möjliga arean av vatten för en medeltvärprofil 
inklusive sitt tvärfall per 20 m, se Figur 21. Det mått som används är den sammanlagda 
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teoretiska arean (AreaV+AreaH) enligt Figur 21. Måttet beräknas som ett medelvärde 
per 20 m från medeltvärprofilen.  

 
Figur 21  Princip för beräkning av teoretiskt vattenarea. 

Det finns flera möjligheter till mått som kan beräknas för att beskriva vatten på vägen, 
djup, bredd, area sett uppifrån eller tvärsnittsarea (kan omsättas till volym). Att 
tvärsnittsarea väljs som mått beror på att det krävs både en tillräcklig bredd och ett djup 
på den vattensamling som teoretiskt kan bildas på vägen för att det ger en ökad risk för 
trafikanten (14). I och för sig upplever trafikanten en ökad risk för vattenplaning om 
arean sedd uppifrån är stor och djupet är mycket litet eftersom det inte går att avgöra hur 
djup vattensamlingen är från en förares position. Här har valet fallit på att ta hänsyn till 
faktisk trafiksäkerhetsrisk inte upplevd risk då det ur en väghållares perspektiv inte är 
lönsamt att åtgärda en väg där ytan kan vara i det närmaste perfekt men den upplevda 
risken för vattenplaning är hög. 

För måttet föreslås att endast ett gränsvärde användas som anger ej accepterad mängd 
vatten på vägen. Gränsvärdet bör används endast vid skyltad hastighet större än eller 
lika med 70 km/h eftersom vattenplaning endast kan uppkomma vid höga hastigheter. 

 

Grunder för måttet: 
 Primärt är måttet skapat för trafiksäkerhet 

 Beräknas som efterbearbetning från medeltvärprofil och ytlinjetvärfall som 
lagras var 20 m 

 Beräknas av Trafikverket 

 Enhet: dm2 

 Kan beräknas historiskt från och med år 2001 

 Data lagras i Trafikverkets PM system per 20 m, termid 8104 

 Mätvärdenas omfång: 
0 dm2 är det lägsta registrerade värdet i Region Sydöst 2008. 
9,9 dm2 är det högsta registrerade värdet i Region Sydöst 2008 (storleken är 
beroende av mätområdet för mätbilens mätgivare). Den 99:e percentilen ligger 
på ca 0,6 dm2. 
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För att få en känsla för måttet vattenarea har en sammanställning gjorts för fördelningen 
för alla vägytemätningar gjorda 2008 i Region Sydöst (regionindelning före 
Trafikverkets bildande), se Figur 22. 

 

 
Figur 22  Fördelning av vattenarea för alla vägar mätta i Region Sydöst 2008. 

Ca 95 % av alla vattenareor ligger under 0,1 dm2. 

Ca 0,5 % av alla vattenareor ligger över 1 dm2 vilket motsvarar 200 liter vatten för en 
20 m sträcka eller 0,5 m breda pölar i hjulspåren med djupet 10 mm (ungefär som ett 
stort till bredden fyllt badkar). 

 
6.5 Avstånd mellan spårbottnar 
Avståndet mellan spårbottnarna (AMSB) kan användas för att avgöra vad som orsakar 
uppkommen spårbildning. Ett stort värde indikerar att vägen i huvudsak bryts ner av 
tung trafik (deformationer i underliggande lager) och vice versa indikerar ett mindre 
värde att orsaken är slitage från personbilar. 

AMSB beräknas som avståndet mellan sidolägespositionen för de djupaste spåren på 
vänster och höger del av tvärprofilen (se Figur 23). För att denna parameter ska vara av 
betydelse bör vissa kriterier uppfyllas. Spårdjupet för vänster och höger del av profilen 
ska vara större än 5 mm. Om lägre värden registreras för spårdjupsmåtten går det inte 
med säkerhet att uttala sig om att trafiken orsakat någon spårbildning och därmed 
innehåller inte AMSB någon betydande information. Det bör alltså gå att avgöra med 
viss säkerhet att det som registreras har en anknytning till den trafik som belastar eller 
sliter vägen och att det beror på andra orsaker som beläggningsåtgärder (t.ex. spårlag-
ning, lappning etc.). Ytterligare ett kriterium som bör uppfyllas för att måttet ska vara 
relevant är att det registrerade AMSB ska ha ett värde större än 1,3 m. Fordon med en 
spårbredd mindre än 1,3 m är väldigt sällsynta. 
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Figur 23  Princip för beräkning av avstånd mellan spårbottnar och spårbredd. 

 

Grunder för måttet: 
 Primärt är måttet skapat för beständighet 

 Beräknas som efterbearbetning från medeltvärprofil som lagras var 20 m 

 Beräknas av Trafikverket 

 Enhet: mm 

 Kan beräknas historiskt från och med år 2001 

 Data lagras i Trafikverkets PM system per 20 m, termid 8107 

 Mätvärdenas omfång: 
0 mm är det lägsta registrerade värdet i Region Sydöst 2008. 
2 900 mm är det högsta registrerade värdet i Region Sydöst 2008. 

 

För att få en känsla för mätvärdenas storleksordning för måttet AMSB har en samman-
ställning gjorts för fördelningen för alla vägytemätningar gjorda 2008 i Region Sydöst 
(regionindelning före Trafikverkets bildande), se Figur 24. Utseendet för fördelnings-
kurvan i figuren nedan är taggig. Orsaken till detta är att det är ett visst avstånd i sidled 
mellan de mätpunkter som används för att mäta medeltvärprofilen och dessa är grunden 
till beräkningarna för AMSB vilket medför att AMSB endast kan anta vissa diskreta 
värden. 
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Figur 24  Fördelning av avstånd mellan spårbottnar för alla vägar mätta i Region 
Sydöst 2008. 

Ca 55 % av alla AMSB ligger under 1 700 mm. 

Ca 20 % av alla AMSB ligger över 1 900 mm. 

 
6.6 Spårbredd 
Spårbredden kan liksom avståndet mellan spårbottnar ge information om vad som 
orsakat spårbildningen. Sannolikt är det så att stora spårbredder orsakas av tung trafik 
och mindre värden erhålls av personbilar.  

Spårbredden delas upp som separata mått för vänster och höger hjulspår. Spårbredden i 
vänster hjulspår definieras som avståndet mellan stödpunkterna för en spänd tråd över 
de 60 % vänstra mätpunkterna i medeltvärprofilen, se Figur 23. Motsvarande definition 
gäller spårbredden för höger hjulspår med skillnaden att de 60 % högra mätpunkterna 
används vid beräkningen. En teori som ofta hörs är att den tunga trafiken och person-
bilstrafiken har det vänstra hjulet i samma spår. Detta borde indikeras av att spårbredden 
är större i höger spår där de olika trafikslagen har olika sidolägen i jämförelse med det 
vänstra spåret. Ett medelvärde för alla spårbredder för 2008 års mätningar i Region 
Sydöst (Vägverkets gamla regionindelning) visar detta. 

 Medelvärde för spårbredd vänster = 1 147 mm 

 Medelvärde för spårbredd höger = 1 270 mm. 
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För att få den ett så säkert svar som möjligt på om ett vägavsnitt har bärighetsproblem 
bör en kombination av flera indikatorer användas. De indikatorer som är av betydelse 
för bärighetsrelaterad spårbildning är: 

 Spårdjupstillväxt 

 Avstånd mellan spårbottnar 

 Spårbredd 

 Kvoten av spårarea och spårdjup 

 Kantdjup. 

 

Grunder för måttet: 

 Primärt är måttet skapat för beständighet 

 Beräknas som efterbearbetning från medeltvärprofil som lagras var 20 m 

 Beräknas av Trafikverket 

 Enhet: mm 

 Kan beräknas historiskt från och med år 2001 

 Data lagras i Trafikverkets PM system per 20 m, termid 8105 (vänster) och 8106 
(höger) 

 Mätvärdenas omfång: 
0 mm är det lägsta registrerade värdet i Region Sydöst 2008. 
2 900 mm är det högsta registrerade värdet i Region Sydöst 2008. 

 

För att få en känsla för måtten spårbredd har en sammanställning gjorts för fördelningen 
för alla vägytemätningar gjorda 2008 i Region Sydöst (regionindelning före 
Trafikverkets bildande), se Figur 25. Utseendet för fördelningskurvan i figuren nedan är 
taggig. Orsaken till detta är att det är ett visst avstånd i sidled mellan de mätpunkter som 
används för att mäta medeltvärprofilen och dessa är grunden till beräkningarna för 
spårbredden vilket medför att spårbredden endast kan anta vissa diskreta värden. 
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Figur 25  Fördelning av spårbredd för alla vägar mätta i Region Sydöst 2008. 

Ca 55 % av alla AMSB ligger under 1700 mm. 

Ca 20 % av alla AMSB ligger över 1900 mm. 

 
6.7 Stödmått för kantdjup 
Eftersom måttet kantdjup baseras på medeltvärprofilens form är det svårt att hitta en 
algoritm som ger exakt vad som efterfrågas. Syftet med måttet är att kunna detektera 
deformationer på profilens högra sida (mot vägrenen). Erfarenhetsmässigt har det visat 
sig att vissa kategorier av profiler som inte är deformerade ger stora utslag för kant-
djupsmåttet. Med anledning av detta har ett kompletterande mått utvecklats för att 
sortera ut ”friska” profiler och ytterligare ett mått används för att se var i sidled 
deformationen finns på vägen (längst ut mot vägrenen eller längre in mot spåret). 
Tanken är att använda dessa två mått för att ge en säkrare registrering av 
kantdjupsmåttet. 

 
6.7.1 Tvärprofilform 
Tvärprofilform är ett mått som enbart är framtaget för att ge måttet kantdjup en bättre 
förklaringsgrad. Ett problem med måttet kantdjup är att storleksordningen överskattas 
(för höga värden i förhållande till den skada som finns på vägen) till följd av formen för 
vissa tvärprofiler på det lågtrafikerade vägnätet. De tvärprofiler som gör att kantdjupet 
överskattas har en rundad form där lutningen i tvärled tilltar med ett ökande avstånd 
från vägens mittpunkt. Definitionen av kantdjup gör att dessa sektioner ger ett relativt 
högt värde för kantdjupsmåttet. Ett sätt att utkristallisera ”friska” sektioner (utan 
bärighetsproblem) från ”sjuka” sektioner är att se på tvärprofilens form. En ”frisk” 
profil har små lutningsförändringar mellan intilliggande punkter i tvärprofilen medan 
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den ”sjuka” profilen tvärtom ofta har en knyck i tvärprofilen där vägen gett vika (se 
Figur 26). 

 

 
Figur 26  Tvärprofiler med stort kantdjup för en icke skadad (”frisk”) och skadad 
sektion (”sjuk”). 

 

Måttet tvärprofilform definieras som den maximala lutningsförändringen mellan två på 
varandra följande parpunkter i en tvärprofil, se Figur 27 och Figur 28. Eftersom både 
negativa och positiva lutningsförändringar har samma innebörd används absolut-
beloppet av lutningsförändringen. Måttet beräknas enbart för den högra delen av 
medeltvärprofilen eftersom det är för den delen som kantdjupsmåttet beräknas. Det 
område som används för beräkningen definieras av aktuell vägbredd. 

Höger del av medeltvärprofilen ≥ vägbredd/2–500 [mm]. Saknas information om 
vägbredd sätts vägbredden till 7 m. 

 

 
Figur 27  Princip för beräkning av tvärprofilform (lutningsförändring) för en icke 
skadad tvärprofil. 
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Figur 28  Princip för beräkning av tvärprofilform (lutningsförändring) för en skadad 
(deformerad) tvärprofil. 

 

Figur 27 visar delar av en tvärprofil med en jämn form för en sektion utan bärighets-
relaterade problem. Tvärprofilformen ger ett mätvärde som är 0,006 (eller 0,6 %). Figur 
28 som visare en tvärprofil från en sektion med bärighetsrelaterade problem. Mätvärdet 
för tvärprofilformen är 0,026 (2,6 %) för denna sektion. Om informationen används i 
kombination med kantdjupet kan sektionen i Figur 27 sorteras ut som en ”frisk” sektion 
även om kantdjupet skulle vara relativt högt. Om ett lika stort kantdjup skulle registre-
ras för Figur 28 kan det bekräftas att det är relaterat till bärighetsproblem av ett högt 
värde för tvärprofilformen. I Trafikverkets PMS lagras mätvärdet multiplicerat med 100 
(i procent med andra ord). 

 

Grunder för måttet: 

 Primärt är måttet skapat för att komplettera måttet kantdjup 

 Beräknas som efterbearbetning från medeltvärprofil som lagras var 20 m 

 Beräknas av Trafikverket 

 Enhet: % 

 Kan beräknas historiskt från och med år 2001 

 Data lagras i Trafikverkets PM system per 20 m, termid 8103 

 Mätvärdenas omfång: 
0 % är det lägsta registrerade värdet i Region Sydöst 2008. 
39 % är det högsta registrerade värdet i Region Sydöst 2008. 

 

För att få en känsla för måttet tvärprofilform har en sammanställning gjorts för 
fördelningen för alla vägytemätningar gjorda 2008 i Region Sydöst (regionindelning 



40 VTI rapport 718 

före Trafikverkets bildande), se Figur 29. Utseendet för fördelningskurvan i figuren 
ovan är taggig. Orsaken till detta är att mätvärdet sparas i Trafikverkets PMS utan 
decimaler. En förändring bör göras så att mätvärdet sparas med en decimal. 

 

 
Figur 29  Fördelning av tvärprofilform för alla vägar mätta i Region Sydöst 2008. 

 

Ca 70 % av alla tvärprofilformer ligger under 2 %. 

Ca 7 % av alla tvärprofilformer ligger över 4 %. 

Ett förslag till underhållsstandarden (8) är att de sektioner som har värden där 
tvärprofilform ≤ 2 % inte ska markeras som under gränsvärdet för kantdjup trots höga 
värden för kantdjup. 

 
6.7.2 Stödpunktsavstånd 
Ytterligare ett mått, stödpunktsavstånd, är framtaget för att avgöra kantdjupsmåttets 
relevans. Måttet finns lagrat i Trafikverkets PMS. Måttet ska användas för att avgöra 
deformationens sidoläge på tvärprofilen. 

Formen för en tvärprofil som inte är skadad på det lågtrafikerade vägnätet har normalt 
en ”bullig” form, se den övre profilen i Figur 30. Denna profil får ett värde för 
stödpunktsavstånd lika med 3 200 mm (vilket är avståndet mellan de yttre mätpunkterna 
i tvärprofilen). En sektion där deformationen inte ligger längst ut mot vägrenen utan i 
spåret ger ett mindre värde för stödpunktsavståndet, se den nedre profilen i Figur 30. 
Formen för dessa tvärprofiler ger ett relativt högt värde för kantdjupsmåttet men med 
vetskapen om att stödpunktsavståndet är mindre än 3 200 mm för den nedre tvärprofilen 
går det att avgöra att kantdjupsmåttet beror på en verklig skada på vägen. 
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Figur 30  Exempel på hur stödpunktsavståndet beräknas för olika profiler. 

 

Med tanke på gränsvärden i en underhållsstandard för kantdjupsmåttet bör ett lägre 
gränsvärde användas om stödpunktsavståndet är mindre än 3 200 mm och vice versa. 
En sektion med ett stort kantdjup i kombination med ett stödpunktsavstånd mindre än 
3 200 mm har ofta en alvarligare skada (deformation där stående vatten kan samlas i 
spåret) än motsvarande sektion med ett stödpunktsavstånd lika med 3 200 mm och 
därmed bör ett lägre gränsvärde för kantdjupet användas i en underhållsstandard. 

 

Grunder för måttet: 
 Primärt är måttet skapat för att komplettera måttet kantdjup 

 Beräknas som efterbearbetning från medeltvärprofil som lagras var 20 m 

 Beräknas av Trafikverket 

 Enhet:mm 

 Kan beräknas historiskt från och med år 2001 

 Data lagras i Trafikverkets PM system per 20 m, termid 8102 

 Mätvärdenas omfång: 
0 mm är det lägsta registrerade värdet i Region Sydöst 2008. 
3200 mm är det högsta registrerade värdet i Region Sydöst 2008. 

 

För att få en känsla för mätvärdenas storleksordning för måttet stödpunktsavstånd har en 
sammanställning gjorts för fördelningen för alla vägytemätningar gjorda 2008 i Region 
Sydöst (regionindelning före Trafikverkets bildande). Utseendet för fördelningskurvan i 
figuren ovan är taggig. Orsaken till detta är att det är ett visst avstånd i sidled mellan de 
mätpunkter som används för att mäta medeltvärprofilen och dessa är grunden till 
beräkningarna för stödpunktsavståndet vilket medför att måttet endast kan anta vissa 
diskreta värden. 
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Figur 31  Fördelning av stödpunkltsavstånd för alla vägar mätta i Region Sydöst 2008. 

 

Ca 55 % av alla stödpunktsavstånd ligger under 2 900 mm. 

Ca 45 % av alla tvärprofilformer har värdet 3 200 mm. 

Ett förslag till underhållsstandarden (8) är att föreslaget gränsvärde för kantdjup ska 
användas om stödpunktsavståndet = 3 200 men om stödpunktsavståndet < 3 200 ska 
gränsvärdet reduceras med 30 %. 
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7 Slutsatser och kommande arbete 
Redan idag finns stora möjligheter till en detaljerad beskrivning av vägytans tillstånd 
med utgångspunkt från de mätstorheter som samlas in vid de årliga vägytemätningarna. 
Möjligheten att beräkna mått genom efterbehandling från mått och data som redan mätts 
och finns lagrad möjliggör ytterligare utökad och mer nyanserad tillståndsbeskrivningen 
av vägytan. 

Ursprungligen då man organiserat och systematiskt började mäta vägytans tillstånd för 
att försörja Vägverkets PM system med data var strategin att samla in redan vid mättill-
fället beräknade mått att presentera som medelvärden per 20 m. Successivt har en 
övergång skett från mätstorheter per 20 m till dagens strategi då en blandning av 20 m 
data och mer detaljerad information i form av mätvärden per 1 m eller 1 dm samlas in. 
Tanken med den nya mätstrategin innebär att det är behovet som ska styra kravet på vad 
som samlas in, dvs. den egenskap eller effekt man vill studera ska avgöra vilken 
presentationslängd som ska användas. En annan stor skillnad med dagens datainsamling 
jämfört med tidigare är att inte enbart färdigberäknade mätstorheter lagras utan ”rådata” 
sparas som möjliggör en mer flexibel datahantering och framtida möjligheter att 
beräkna nyutvecklade mått. 

Förr fanns varken tekniken eller lagringsmöjligheten att till en rimlig kostnad samla in 
rådata. Rådata som idag samlas in medför en möjlighet att skapa en tre-dimensionell 
beskrivning av vägytan vilket i sin tur ger nya möjligheter att skapa mått som ändå 
bättre kan indikera befintliga problem eller sådana som förväntas uppstå på ett moderni-
serat vägnät med nya krav. Idag är det tätaste intervallet för datalagring 1 dm och nästa 
steg skulle kunna vara att samla in data per 1 mm vilket skulle möjliggöra beräkning av 
mått för makrotextur med olika metoder (t.ex. en metod för rullmotstånd en annan för 
buller osv.) i efterhand. Problemet med att samla in rådata kan vara (beroende på den 
tekniska lösningen i mätbilen) att kvalitetskontrollen blir mer komplicerad. 

För att komma ytterligare ett steg närmare den bästa beskrivningen av vägytan kommer 
fortsatt arbete i projektet att behandla de egenskaper och effekter som inte täcks in av 
dagens mått. Det finns ”vita” områden bland de skador och effekter som Trafikverket 
vill kunna upptäcka och beskriva men som inte täcks in av de många enskilda mätstor-
heter som finns i dagsläget. Man ska komma ihåg att det inte nödvändigtvis behöver 
vara en enda mätstorhet som ger den bästa beskrivningen utan en kombination av flera. 
Det finns också icke mätbara storheter (tekniskt svårt eller ekonomiskt olönsamt) som 
saknas men som istället skulle kunna predikteras från storheter som mäts. Exempel på 
saknad information är: 

 Mikrotextur (främst komponent för friktionsbeskrivning) 

 Friktion (kvantitativ bestämning av friktionen på barmark) 

 Bärighet/deflektion (vägkonstruktionens tillstånd) 

 Ytskador (vägytans beständighet) 

 Krängningar/tvärfallsvariation. 

Mätutförarna Vectura och Ramböll har båda fått i uppdrag att ge förslag på hur tvärfall 
och tvärfallsvariation ska hanteras i framtiden (4) och (5). Detta kommer att diskuteras i 
kommande rapport.  
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