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Förord 
 
 
Vad har Du i handen? 
Föreliggande särtryck är en sammanfattning av doktorsavhandlingen ”On Rating of Gravel Roads” 
som utgör den tredje och sista delen av doktorandprojektet ”Effektiva produktionsmetoder inom 
drift och underhåll av grusvägar”. Första delen var en omfattande litteraturstudie om drift och 
underhåll av grusvägar, VTI meddelande 852A. Andra delen var en licentiatavhandling, KTH 
rapport 00-77. 
 
Fakta om projektet 
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Tekniska Högskolan (KTH). 
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(VV), Kent Enkell (VTI), Lars Bäckman (VTI), Rolf Magnusson (HDa), Ulf Isacsson (KTH) och 
Ulf Påhlsson (VV). 
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Referat 
 
 
Bakgrunden till avhandlingen är att en metod for tillståndsbedömning av grusvägar utgör en viktig 
del av ett styrsystem som skall leda till effektivitet i underhållsverksamheter. Vägverket tillämpar 
en metod för tillståndsbedömning av grusvägar, förkortad VVMB 106, vilken tar hänsyn till 
jämnhet, löst grus samt damm. Representativa 100 m långa slumpvalda grusvägsdelsträckor 
används för själva bedömningen. Delsträckans tillstånd indelas i klass 1 (god), klass 2 (godtagbar) 
eller klass 3 (dålig). Tillståndet bedöms tillfredsställande om delsträckan placeras i klass 1 eller 
klass 2 avseende jämnhet och bundenhet, annars bedöms det otillfredsställande. 
 
Syftet med avhandlingen är dels att analysera VVMB 106 för att finna dess svagheter, dels att 
utveckla en ny och förbättrad metod.  
 
Avhandlingen innefattar fem paper och två bilagor A och B som inte finns med i detta särtyck. 
 
Paper I är en översikt av litteratur som behandlar grusvägars nedbrytning och tillståndsbedömning. 
Metoder för tillståndsbedömning av grusvägar i Sverige, Finland, Kanada, USA, Nya Zeeland och 
Australien studeras. Paper I visar, att grusvägars nedbrytning styrs av vägmaterialens egenskaper 
och dräneringssystemets funktion i kombination med inverkan av trafik och klimat samt bristen på 
underhållsåtgärder. Kombinationen leder till uppkomsten av olika typer av skador. En översikt ges 
av de moment som kan tillämpas i en utvecklad bedömningsmetod. 
 
Paper II innehåller en statistisk analys av ca 20 000 grusvägsdelsträckor i Sverige som har 
bedömts enligt VVMB 106. Inverkan av klimatzoner, väghållarregioner, län, trafikflöden, 
vägbredder, hastighetsbegränsningar samt dammbindningsmedel på delsträckas tillstånd har 
studerats. Resultaten antyder, att VVMB 106 inte är helt lämpad för en noggrann beskrivning av 
grusvägars tillstånd, bland annat pga. otillräcklig åtskillnad mellan skador samt få tillståndsklasser. 
Resultatet visar även, att metoden är mindre lämplig för uppföljning av vägars tillstånd. 
 
Paper III presenterar de praktiska erfarenheterna av VVMB 106 hos såväl VV regioner som 
entreprenörer med hjälp av en enkätundersökning. Totalt har 63 svar analyserats vilket innefattar 
nästan alla svenska experter på tillståndsbedömning av grusvägar. Resultaten antyder, att det 
finns en bristande överensstämmelse i VVMB 106:s tillämpning. Resultaten visar även, att 
användning av jämnhet och bundenhet för att beskriva grusvägars tillstånd behöver omprövas. 
Vidare bör indelningen i 100 meters delsträckor också granskas. 
 
Paper IV beskriver de fältstudier som genomförts för att testa reliabilitet av ett första förslag till 
en metodbeskrivning dvs. hur överstämmer bedömningar som utförs av olika personer på 
olika vägar. Fältstudierna har gjorts med hjälp av experter som har bedömt ett antal 500 meters 
delsträckor eller väglänkar med en längd varierande mellan 2 och 6 km. Experterna har bedömt 
tvärfall, vägkanter, potthål, korrugeringar, spårbildning, deformation, löst grus, damm, diken och 
växtlighet. Olika typer av skador har klassificerats enligt 4 tillståndsvärden, 1 (mycket god), 2, 3 
och 4 (mycket dålig) på grundval av subjektiva utvärderingar samt objektiva mätningar. Resultaten 
visar, med vissa undantag, att den nya metoden ger säkra och tillräckligt noggranna resultat 
om tillståndet. Vidare tyder inte resultaten på någon större variation i bedömningen mellan 500 
meters delsträckor och längre länkar. 
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Paper V beskriver ett fältexperiment för att undersöka hur trafikanter upplever åkkomfort på 
grusvägar. Två experter på tillståndsbedömning av grusvägar bedömer jämnhet hos 24 utvalda 
grusvägsdelsträckor enligt fyra jämnhetsvärden, 1 (mycket god), 2, 3 och 4 (mycket dålig). En 
grupp av 18 trafikanter i två minibussar och en personbil bedömer åkkomfort på samma utvalda 
delsträckor. Dessutom har gruppmedlemmar ombetts att ange om åkkomforten är 
acceptabel. Resultaten visar på en korrelation på nästan 0,87 mellan experternas bedömning och 
gruppmedlemmarnas medelbedömning. Gruppmedlemmars kön eller sittplats läge har ingen 
effekt på bedömningen av åkkomfort. Äldre medlemmar är dock mer toleranta mot grusvägars 
ojämnhet än de yngre. Ett tillståndsvärde av 2,56 befinns vara godtagbart av 50% av de 18 
gruppmedlemmarna. 
 
Bilaga A ger en presentation av ett slutlig förslag till en ny metod som har utvecklats på grundval 
av det forskningsarbete som beskrivs i paper I-V. Grusvägsnätet indelas i länkar med likartade 
egenskaper. Varje länk tilldelas sedan ett visst tillståndsvärde 1, 2, 3 och 4 som baseras på dels 
”Svårighetsgrad” dels ”Utbredning”. Svårighetsgrad beskriver hur allvarliga skadorna är, medan 
utbredning beskriver skadornas omfattning. Bestämning av svårighetsgrad görs med hjälp av 
fotografier och text samt objektiva mätningar. Metoden omfattar bedömning av yt- och 
sidodräneringstillstånd samt potthål, spår, korrugering, löst grus, damm och grusslitlagerkvalitet. 
Fältinspektioner utförs genom två olika typer av tillståndmätningar; övergripande och specifik 
mätning. En helhetsbedömningen görs av länken. På basis av resultaten från den övergripande 
mätningen bestäms behovet av hyvling och dammbindning för olika länkar. Grusning och dikning 
kan planeras med hjälp av resultatet från den specifika mätningen. 
 
Bilaga B ger använda förkortningar i avhandlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 
 
Condition, classification, condition estimation, corrugations, deterioration, dust, frost damage, 
grading, gravel road, maintenance, objective measurement, potholes, rating, roughness, ruts, side 
drainage, subjective rating, surface drainage. 
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1. Introduktion 
 
Grusvägarna utgör en väsentlig del av det svenska vägnätet. Det statliga vägnätet som Vägverket 
ansvarar för omfattar 98 973 km. Cirka 22% av det statliga vägnätet är grusvägar. 
Underhållskostnaderna för grusvägarna utgör en betydande del av de totala underhållskostnaderna. 
Förutom de statliga grusvägarna finns även ca 74 000 km enskilda grusvägar med statsbidrag och 
ca 210 000 km andra enskilda grusvägar och skogsbilvägar. Totalt är ca 75% av det svenska 
vägnätet obelagt [ALZ 99]. Statliga vägar indelas i geografiska områden. Vid anbud är dessa 
områden föremål för konkurrens mellan entreprenörer. Ansvaret för vägunderhållsarbeten i varje 
geografiskt område ligger hos en entreprenör. Varje åtgärd som kan förbättra eller effektivisera 
underhållsåtgärder på grusvägar kommer därför att vara till stor nytta för både väghållare och 
trafikanter. Utveckling av ett system för att ha kontroll på drift- och underhållsverksamheten på 
grusvägnätet är en angelägen uppgift. Tillståndsbedömning av grusvägar utgör ett viktigt moment i 
ett sådant planeringssystem. Tillståndsbedömning av grusvägar i Sverige görs för nuvarande enligt 
vägverkets metodbeskrivning 106 (VVMB 106). 
 
 
2. Syfte och avgränsningar 
 
Vid diskussioner med personer inom svenskt grusvägsunderhåll verkar den allmänna åsikten vara, 
att det inte är möjligt att exakt följa VVMB 106, och i olika regioner har variationer i metodens 
tillämpning utvecklats. Huvudsyftet med doktorsavhandlingen är att analysera VVMB 106 för att 
finna dess svagheter, samt att föreslå en ny förbättrad metod för tillståndsbedömning av grusvägar. 
VVMB 106 beskrivs kortfattat i avsnitt 3. Utveckling av den nya metoden för tillståndsbedömning 
av grusvägar har följande avgränsningar: 
 
• Metoden avser tillståndsbedömning endast under barmarksperioden. 
 
• Metoden har utvecklats för tillståndsbedömning av det svenska grusvägsnätet, men den kan 
även användas i länder med ett liknande klimat. Med små förändringar skulle metoden även kunna 
användas i andra klimatförhållanden. 
 
• Metoden avser inte val av tid och plats för tillståndsbedömning av grusvägnätet. 
 
• Metoden gäller endast tillståndsbedömning och omfattar inte klassificering av grusvägar i 
funktionsklasser på grundval av t. ex. trafikflöde, bebyggelse, osv. 
 
• Metoden grundar sig huvudsakligen på subjektiva bedömningar med hjälp av visuella och 
verbala skalor. Ett antal skador mäts även objektivt med enkla och billiga utrustningar. 
 
• Metoden avser huvudsakligen bedömning av tillstånd hos grusslitlagret samt sidodränering. Den 
avser inte tillståndet hos bärlager, förstärkningslager eller skyddslager. 
 
• Metoden innefattar mätning av tjocklek och kvalitet hos grusslitlager. Förslag ges också 
angående uttag av prover från grusslitlagret. 
 
• Metoden behandlar inte bedömning av grusvägars bärighetsförmåga. 
 
• Resultat av bedömningar med den nya metoden kan tillämpas för att prioritera i vilken ordning 
vägar bör underhållas samt de underhållsåtgärder som behövs. 
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3. Nuvarande metod för tillståndsbedömning av grusvägar (VVMB 106) 
 
VVMB 106 tar hänsyn till jämnhet, löst grus och damm på grundval av sex fotografier och 
textbeskrivningar, tabell 1. Jämnhet bedöms som en enda variabel som innefattar potthål, tvärfall, 
korrugeringar samt spårbildning. Löst grus och damm bedöms var för sig och kombineras sedan till 
en enda variabel kallad bundenhet. Vid besiktning bedöms en 100-metersträcka i taget som väljs 
slumpmässig för mätning av skador. En person i en bil gör bedömningen. Tillståndet hos en 100 
meters delsträcka bedöms som klass 1 (god), klass 2 (godtagbar) eller klass 3 (dålig) med avseende 
på dels jämnhet, dels bundenhet, tabell 1. Den lägsta tillståndsklass, som minst 10 m av sträckan 
befinner sig i, anses gälla för hela 100-meterssträckan. Slutliga bedömningen av 100 meters 
delsträckan anses tillfredsställande om delsträckan tillhör klass 1 eller klass 2 med avseende på 
jämnhet och bundenhet, annars bedöms den otillfredsställande [SNR 90], [SNR 96]. Grusvägar 
indelas i tre funktionsklasser med hänsyn till årsdygntrafik ÅDTt. Varje funktionsklass har en viss 
kvalitetsstandard. Tabell 2 visar dessa tre klasser samt kvalitetsstandarder [SNR 90]. 
 
Tabell 1. Tillståndsklasser som används i VVMB 106. 

Klass Jämnhet Bundenhet 
       1 
     God 

Vägens yta har nödvändigt tvärfall 
och är jämn och fast. Enstaka potthål 
kan förekomma. 

Löst grus på vägbanan förekommer i ringa 
omfattning. Vid hyvling kan löst grus förekomma 
på vägkanterna eller mellan hjulspåren. Inget 
damm rörs upp. 

       2 
Godtagbar 

Vägens yta har i stort nödvändigt 
tvärfall och är i största delen jämn 
och fast. Potthål och jämnhet 
förekommer på vissa avsnitt. 

Löst grus förekommer i mindre omfattning på 
vägbanan och i mindre vallar längs vägkanterna. 
Mindre dammoln uppstår längs vägen. 

       3 
    Dålig 

Vägbanan har dåligt tvärfall eller är 
deformerad i tvärled. Stora delar av 
ytan är ojämn p.g.a. potthål och 
korrugeringar. 

Löst grus förekommer i stor omfattning över hela 
vägbanan och i utpräglade vallar längs 
vägkanterna. Utpräglade dammoln uppstår längs 
större delen av vägen. 

 
Tabell 2. Funktionsklasser och kvalitetsstandard för varje klass. 

Tre funktionsklasser 
A B C ÅDTt 

≥125 50-124 <50 

K
va

lit
et

ss
ta

nd
ar

d 

Jämnhet och bundenhet 
bör minst motsvara 
förhållanden enligt 
tillståndsklass 2, 
VVMB 106. 
Förhållanden enligt 
tillståndsklass 3 kan 
förekomma, men under 
högst 3 arbetsdagar i 
följd. 

Jämnhet och bundenhet bör 
minst motsvara 
förhållanden enligt 
tillståndsklass 2, VVMB 
106. Förhållanden enligt 
tillståndsklass 3 kan 
förekomma, men under 
högst 7 arbetsdagar i följd. 

Jämnhet och bundenhet bör minst 
motsvara förhållanden enligt 
tillståndsklass 2, VVMB 106. 
Bundenhet enligt tillståndsklass 3 kan 
förekomma på vägavsnitt där 
randbebyggelse* saknas. Även i övrigt 
kan förhållanden enligt tillståndsklass 
3 förekomma, men under högst 7 
arbetsdagar i följd. 

*Ordet "randbebyggelse" definieras som område där det finns minst 6 lägenheter/hus inom 500 m längs vägen. Avståndet 
mellan lägenhet/hus och vägkant skall vara mindre än 100 m [SNR 90]. 
 
I Sverige finns det ett system för uppföljning av grusvägar, som beskriver hur vägen skall bedömas, 
hur man väljer delsträckor och när bedömning skall utföras [SNR 95a], [SNR 95b]. Systemet 
brukar förkortas GUPP. Grusvägsnätet skall bedömas på slumpvalda platser. Grusvägar kortare än 
1 km ingår inte i uppföljningssystemet. För grusvägar som är längre än 1 mil väljs minst 2 
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bedömningsobjekt slumpvis ut och ytterligare 1 bedömningsobjekt för varje påbörjad 10 km utöver 
den första milen. Under barmarksperioden (maj-oktober) skall intervallen mellan två bedömningar 
inte underskrida nio veckor eller överskrida elva veckor. Enligt GUPP-systemet utför entreprenören 
tillståndsbedömningar enligt VVMB 106, och väghållaren utför stickprov. Alla data beträffande 
grusvägars tillstånd lagras i GUPP-systemet. Det är värt att notera att GUPP-systemet användas 
bättre på projektnivå än nätnivå. Detta skulle kunna vara förklaringen till att 1999 tillämpas GUPP-
systemet endast i en av vägverkets sju regioner nämligen region Mälardalen. 
 
4. Forskningsmetod 
 
För att fullfölja avhandlingens mål har den utförts i sex forskningssteg. 
 
Första steget är insamling av kunskap och tidigare erfarenheter inom avhandlingens ämnesområde. 
Detta görs genom en studie av litteratur och tidigare forskning med syfte att beskriva 
nedbrytningsprocesser för grusvägar samt hur grusvägarna har bedömts i andra länder (Paper I). 
Paper I utgör ett kunskapsunderlag i de fortsätt forskningsstudierna. 
 
Andra steget är att utvärdera den nuvarande metoden VVMB 106 för att finna dess svagheter. 
Utvärderingen omfattar VVMB 106:s användbarhet som verktyg för en noggrann beskrivning av 
vägens tillstånd. Detta görs genom en statistisk analys av ca 20 000 grusvägssträckor som har 
bedömts enligt VVMB 106 (Paper II) och en enkätundersökning (Paper III) som studerar de 
praktiska erfarenheterna av VVMB 106 hos såväl VV regioner som entreprenörer. 
 
Tredje steget är att utarbeta ett första förslag till ny metod för tillståndsbedömning av grusvägar. 
Detta förslag bygger på resultat från paper I-III, de kunskaper som insamlats från olika 
tillståndsmätningar på grusvägar i olika VV regioner samt diskussioner med personer som har 
arbetat med grusvägsunderhåll. 
 
Fjärde steget gäller utvärdering av metoden. Detta görs i syfte att prova, om metoden är praktiskt 
tillämpbar vid tillståndsbedömning av grusvägar och för att identifiera förbättringar innan ett 
slutligt förslag färdigställs. I detta steg testas metodens reliabilitet dvs. hur överensstämmer 
bedömningar som utförts av olika personer på olika vägar. Steget fullföljs med hjälp av en 
pilotstudie samt en fullskalestudie med hjälp av experter på tillståndsbedömning av grusvägar 
(Paper IV). 
 
Femte steget undersöker hur trafikanter upplever de fyra tillståndsnivåerna enligt den nya metoden. 
Ett annat syfte är att ta fram andel procent av trafikanter som upplever en viss nivå som acceptabel 
så att gränserna mellan tillståndsnivåerna kan bestämmas mer exakt. Vidare observeras vissa 
faktorer som skulle kunna påverka trafikanters bedömningar, såsom ålder, genus eller läget på 
deras sittplats i observationsbilen. Detta steg utförs med hjälp av grusvägstrafikanter som bedömer 
åkkomfort på utvalda grusvägssegment (Paper V). Utvalda segment bedöms först av två experter 
som bedömer grusvägarna enligt den nya metoden. 
 
Sjätte steget är att formulera ett slutligt förslag till en ny metod för grusvägars bedömning på 
grundval av det ovan beskrivna forskningsarbetet (Bilaga A i avhandlingen). 
 
 
5. Nedbrytning och tillståndsbedömning av grusvägar – litteraturstudie (Paper I) 
 
Paper I innehåller en omfattande undersökning och kritisk utvärdering av tidigare forskning 
beträffande grusvägars nedbrytning och bedömning. Paper I beskriver, hur nedbrytningsprocessen i 
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grusvägar påverkas av trafikberoende faktorer (trafikflöde, trafikens sammansättning, hastighet), 
vägens geometriska faktorer (vägbredd, tvärfall samt längd- och tvärprofil), grusvägsmaterialets 
fysiska faktorer (petrografisk sammansättning, kornform, kornstorleksfördelning) och 
meteorologiska faktorer (nederbörd, temperatur och luftfuktighet). Metoder för bedömning av 
grusvägar som innefattar både subjektiv och objektiv bedömning från Sverige, Finland, Kanada, 
USA, Nya Zeeland och Australien studeras. Paper beskriver typ av skador som observeras, 
tillstånds- och funktionsklassifikation, samt bedömningsmetod. Bedömningsmetoder i varje land 
kommenteras. Moment som kan vara tillämpbara i en ny metod för tillståndsbedömning 
presenteras. Följande anmärkningar kan göras på grundval av studerade referenser: 
 
• Grusvägars nedbrytning styrs av vägmaterialens egenskaper och dräneringssystemets funktion i 
kombination med inverkan av trafik och klimat samt bristen på drift- och underhållsåtgärder        
[DOB 83], [PAT 87], [ROB 87], [PRO 92]. Kombinationen leder till uppkomsten av damm, 
spårbildning, potthål, korrugeringar, löst grus, frostskador, erosionskanaler och andra 
deformationer, figur 1. Till början kan småskador finnas endast i ett fåtal enstaka punkter. Vid 
fortsatt försämring av tillståndet växer skadan till måttlig skada. 
 

Skador

- Damm

- Spårbildning

- Potthål

- Korrugeringar

- Löst grus

- Frostskador

- Erosionskanaler

- Övrig deformation

Material
- Materialtyp
- Kornstorleksfördelning
- %  okrossat material
- Tjocklek

Dränering
- Felaktigt tvärfall
- Otillräckliga diken
- Höga vägkanter
- Havererade trummor
- Växtlighet

Trafik
 - Antal fordon
-Typ av  fordon
- Hastighet

Klimat
- Nederbörd
- Temperatur
- Fukt

 
Figur 1. Schematisk bild av nedbrytningsprocesser i grusvägar. 
 
 
• Litteraturstudien tyder på att tillståndsbedömning av grusvägar kräver ett annat synsätt än det 
som används vid tillståndsbedömning av bundna beläggningar eftersom tillståndet på grusvägar 
ändras snabbare. Häftigt regn och tung trafik kan dramatiskt förändra tillståndet på grusvägar från 
en dag till en annan. Likaså kan underhållsåtgärder tex. hyvling förbättra tillståndet. 
 
• Subjektiv bedömning med hjälp av fotografier och textbeskrivningar har varit den traditionella 
metoden för tillståndsbedömning av grusvägar. Det är naturligtvis önskvärt, att grusvägar skulle 
kunna värderas objektivt med utgångspunkt från en mätbar variabel för att eliminera mänskliga 
faktorer som lätt förorsakar oregelbunden eller systematisk spridning av resultat. Detta skulle också 
ge tillförlitlig information för framtida forskning. Flera försök har gjorts att använda objektiva 
mätningar för att beskriva vägytans tillstånd. Kostnaden för att använda sådan utrustning och 
nödvändigheten av välutbildad personal för att sköta den måste beaktas innan man beslutar sig för 
att använda den typen av utrustning. 
 
• Skador bedöms alltid var för sig. VVMB 106 utgör ett undantag genom att flera olika 
skadetyper grupperas under två samlingsbegrepp, jämnhet och bundenhet. Korrugering, potthål och 
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tvärfall används för bedömning av jämnhet medan löst grus och damm används för bedömning av 
bundenhet. 
 
• I den studerade litteraturen används bedömningsskalor med 4-7 tillståndsklasser. VVMB 106 är 
nästan den enda metod där en tregradig skala används för att bedöma tillståndet. Motiv till val av 
ett visst antal klasser ges inte i litteraturen. 
 
• Korrugeringar, spårbildning och potthål är vanliga skadetyper som används i studerade 
referenser. Viktigaste egenskapen syns således vara åkkomfort. Mycket oväntat är damm inte 
inkluderat i bedömningssystemen i Nya Zeeland och Australien. Bedömning av diken beskrivs i 
systemen i USA, Nya Zeeland och Australien [EAT 87], [EAT 92], [TNZ 96], [ARR 93]. 
 
• Det finns två alternative då standard för tillståndet bestäms. Första alternativet är att bedöma 
vägen efter tillståndets kvalitet (utmärkt, mycket god, god, godtagbar, dålig och havererad). Andra 
alternativet är att beskriva vägens tillstånd kvantitativt genom att använda ett indexstal. Tillståndet 
beskrivs med Pavement Condition Rating PCR i Kanada [CHO 89] och Unsurfaced Road 
Condition Index URCI i USA [EAT 87], [EAT 92]. Ett indexstal ger även större möjlighet att 
tillämpa statistiska analyser. 
 
• Ett antal av undersökta referenser presenterar en fullständig metod för att dela in nätet i länkar, 
delsträckor och bedömningsenheter, och beskriver val av bedömningsenheter [EAT 87], [EAT 92]. 
 
• Utbredning och svårighetsgrad används ofta för att klassificera skador. Utbredning anger 
problemets omfattning genom att beskriva hur stor andel som den påverkade ytan utgör. 
Svårighetsgrad anger allvarligt problemet är genom att ange olika svårighetsnivåer på skadans 
förekomst. Tabell 3 summerar skador som måste värderas med hjälp av mätningar (M) eller visuell 
bedömning (V) i de studerade länder. 
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Tabell 3. Sammanfattning av studerade referenser beträffande skador som skall värderas. 
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V Visuell bedömning 
M Mätning 
? inte klarlagd 
 
• Med ledning av litteraturstudierna har följande punkter funnits vara tillämpbara vid utveckling 
av en ny metod för tillståndsbedömning av grusvägar i Sverige: 
 

a-Användning av körhastighet som en indikator på grusvägens tillstånd. 
 
b-Mätning av grusslitlagrets tjocklek för att bedöma behov av grusning. 
 
c-Bedömning av damm, löst grus, potthål, spårbildning och korrugeringar var för sig. 
d-Användning av textbeskrivningar samt fotografier för varje skadetyp för att definiera varje 
svårighetsnivå. 
 
e-Användning av en rätskiva och meterstock för mätning av tvärfall, vägkantshöjd, dikesdjup 
och grusslitlagrets tjocklek. 
 
f-Klassificering av igenväxning av vägrenar samt trummors tillstånd. 
 



On Rating Of Gravel Roads 

VTI särtryck 346 13 

g-Indelning av grusvägsnätet i homogena länkar och bedömningssträckor. 
 
h-Beräkning av tillståndsvärden och bestämning av gränsvärden. Underhållsåtgärder behövs om 
tillståndsvärdet som fås för en viss skada underskrider gränsvärdet. 
 
i-Ökning av antalet tillståndsklasser till minst fyra. 

 
 
6. Statistisk analys av grusvägars tillståndsbedömning (Paper II) 
 
Denna paper beskriver en statistisk analys för att utvärdera nuvarande metod VVMB 106, med 
syfte att finna dess svagheter. Utvärderingen innefattar användning av de två variablerna "jämnhet" 
och "bundenhet" för att beskriva vägens tillstånd, metodens användbarhet för uppföljning av 
vägens tillstånd, samt metodens lämplighet av att använda tre tillståndsklasser. Ett urval av ca 20 
000 grusvägssträckor och deras tillstånd i 21 län insamlas slumpmässigt från GUPP-systemet, ett 
hjälpmedel för planering av grusvägunderhåll vid Vägverket i Sverige. Längden av varje delsträcka 
är 100 meter. Bedömningar utförs enligt VVMB 106 under perioden april- november. Inverkan av 
sju oberoende variabler på grusvägssträckornas tillstånd studeras. De olika oberoende variablerna 
är klimatzoner, VV regioner, län, trafikvolymer, vägbredd, hastighetsbegränsningar och material 
använt vid dammbindningen dvs. kalciumklorid eller lignosulfonat. Vid analysen används 
korstabeller i kombination med chitvå test. Även enkla linjära regressionsanalyser utförs för att 
studera sambandet mellan ett antal oberoende variabler och tillståndsvariabler såsom jämnhet, löst 
grus och damm. Sambandet mellan oberoende variabler och den slutliga bedömningen studeras 
också. Slutlig bedömning anses tillfredsställande, om grusvägssträckans tillstånd hänförs till klass 1 
eller klass 2 beträffande jämnhet och bundenhet; annars bedöms den otillfredsställande. Förutom 
detta utförs logistisk regressionsanalys där mer än en oberoende variabel används. Ett t-test görs för 
varje linjär och logistisk regression av vissa oberoende variabler. Studiens viktigaste slutsatser är 
följande: 
 
• Variabeln bundenhet används i VVMB 106 för att samtidigt bedöma både löst grus och damm. 
Analysens resultat visar att andelen av de tre tillståndsklasserna god, godtagbar och dålig för löst 
grus skiljer sig signifikant från andelen av de tre tillståndsklasserna för damm. Dessutom är de 
flesta diagram och linjära ekvationer som visar tillståndet med avseende på löst grus inte identiska 
med diagram för damm. Detta innebär, att det är olämpligt att kombinera variablerna löst grus och 
damm till en variabel som kallas bundenhet. 
 
• Andelen av vägsträckor som klassas godtagbar är speciellt stor jämförd med andelen som 
klassas dålig, men i vissa fall även i jämförelse med andelen som klassas god, båda är 
extremklasser. De tre klasser som används i VVMB 106 kommer sannolikt att öka felet av typen 
central tendens, eftersom klassen godtagbar utgör en favoritklass mellan de båda "extremklasserna" 
god och dålig. Ett central tendens fel kommer av det faktum, att bedömare är ovilliga att ge 
extrembedömningar, och tenderar att förskjuta individuella bedömningar mot klassernas 
medelvärde [HUT 63], [GRI 81], [NIC 83]. Central tendens felet kan minimeras genom ett riktigt 
val av klasser, t.ex. genom att undvika användning av en favoritklass [HUT 63]. 
 
• Många studier visar, att ju högre hastigheten är och ju större antalet fordon är, desto större är 
nedbrytningen av grusvägar [ALZ 99]. Utfallet av den statistiska analysen där oberoende variabler 
analyseras var för sig samt tillsammans, står i motsats till utfallet av studierna beträffande inverkan 
av klimat, trafikflöde, och körhastighet. Det kan finnas flera skäl för dessa brister i 
överensstämmelse; Bedömningar enligt VVMB 106 tar ingen hänsyn till tiden för 
underhållsåtgärder eller väderleksförhållanden, vilka kan påverka en grusvägs tillstånd. Om 
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bedömningar på 100 meters delsträckor utförs efter hyvling, skulle detta kunna resultera i 
bedömningen "god". I motsats, om bedömningar görs efter att delsträckan har utsatts för kraftigt 
regn, skulle detta kunna leda till bedömningen "dålig". Bedömningar enligt VVMB 106 skulle 
kunna ge resultatet, att en grusvägssträcka som har t.ex. ett trafikflöde på 500 ÅDT och hastighet 
90 km per timme har ett bättre tillstånd än en delsträcka som har 40 ÅDT och en hastighet på 50 
km per timme. Skälet till denna skillnad i tillstånd är helt enkelt att delsträckan med ett högre 
trafikflöde och högre hastighet nyligen har hyvlats eller fått dammbundits. Huvudsyftet med 
VVMB 106 är att bestämma, om en 100 meters delsträcka tillfredsställer ställda krav. Om 
metodens användbarhet skall utökas till att insamla data för utveckling av nedbrytningsmodeller, 
bör tillståndsbedömning kopplas till datum för de senaste underhållsåtgärderna liksom tidpunkt för 
senaste regn samt väderförhållandena vid bedömningstillfället. På detta sätt kan resultat som fås 
från bedömningen även användas i ett planeringssystem för underhåll. Nämnas bör också, att 
linjärmodellen som används i statistisk analys för att beskriva grusvägssträckors nedbrytning inte 
sannolikt är helt lämplig. Det är även möjligt, att det finns en viss grad av korrelation mellan två 
eller flera oberoende variabler. 
 
• Enligt VVMB 106 används jämnhet för att samtidigt bedöma fyra typer av skador; tvärfall, 
potthål, korrugeringar och spårbildning. Många grusvägar kan ha ett obetydligt tvärfall men kan 
fortfarande vara fri från korrugeringar eller potthål. Samtidig bedömning av tvärfall, potthål, 
korrugeringar och spårbildning kan leda till, att bedömning av jämnhet blir osäker. Det kan också 
vara svårt för vissa bedömare att samtidigt bedöma fyra olika typer av skador. 
 
• Vissa av de förbättringsförslag som behövs för att göra en ny metod mer noggrann för 
beskrivning av grusvägars tillstånd är följande: 
 

a- Användning av en kvantitativ skala av tillståndet i stället för den kvalitativa skalan som 
används i VVMB 106 ökar möjligheterna att använda statistiska analyser för att analysera 
resultaten från tillståndsbedömningarna. Detta kommer att klarlägga de oklarheter som kan 
uppstå i samband med analyserna. Likaså kan numeriska tillståndsvärden utnyttjas i olika 
bedömningssystem eller planeringssystem för underhåll av grusvägar. 
 
b- Begreppet bundenhet bör delas in i två skilda typer av skador, nämligen löst grus och damm. 
Det är även möjligt, att variabeln jämnhet bör delas in i potthål, korrugeringar och spårbildning. 
Sådana ändringar underlättar vid val av nödvändiga underhållsåtgärder. 
 
c- Fyra tillståndsklasser rekommenderas i stället för tre. Även ett omsorgsfullt och fullständigt 
val av verbala och visuella tillståndsbeskrivningar behövs. 

 
 
7. Praktiska erfarenheterna av användning av VVMB 106 (Paper III) 
 
Paper III presenterar de praktiska erfarenheterna av VVMB 106 hos såväl VV regioner som 
entreprenörer. Studiens syfte är att utvärdera VVMB 106:s användbarhet som verktyg för 
bedömning av vägens tillstånd, effekten av att dela in vägnätet i 100 meters delsträckor, 
lämpligheten av antalet tillståndsklasser samt svårigheter vid val mellan dessa klasser. Värderingen 
av VVMB 106 omfattar även bestämning av helhetsbedömning av vägens tillstånd, noggrannhet 
vid beskrivning av tillståndet samt lämpligheten av att använda de båda variablerna jämnhet och 
bundenhet. Experter på tillståndsbedömning av grusvägar ombeds att svara på en enkät. Enkäten 
distribuerades under informationsmöten på sex VV regioner. Totalt erhålls 65 svar, varav 63 är 
fullständiga och kan analyseras. Detta betyder, att denna enkätundersökning täcker, nästan hela 
populationen av experter på tillståndsbedömning av grusvägar i Sverige. Enkätundersökningen 
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innefattar bakgrundsinformation såsom regioner och kategorier av de svarande (vägverkets 
personal, entreprenörer). Undersökningen innehåller även frågan om bedömningarna utförs exakt i 
enlighet med VVMB 106. Frågor angående skadetyper som bedöms och om skador som 
huvudsakligen förekommer på grusvägsnätet ingår. De svarande ombeds lämna synpunkter 
huruvida ytterligare klasser, fotografier eller textbeskrivningar behövs. De ombeds även svara på 
om en väg klassas i godtagbart tillstånd, kan anses vara komfortabel och säker. Fördelningen av 
svaren bland de 63 experterna samt kovarians mellan vissa svar presenteras. De viktigaste 
slutsatserna från studien kan sammanfattas enligt följande: 
 
• Det finns brister på överensstämmelse vid tillämpning av VVMB 106. Ca 92% av experterna 
säger, att de utför bedömningen enligt metoden. Bland dessa säger 45%, att de använder en blankett 
som skiljer sig från den rekommenderade blanketten. Alla experter som säger, att de inte använder 
någon blankett, anser trots det att de tillämpar VVMB 106. Ca 76% av de 92% konstaterar även, att 
de bedömer hela vägens tillstånd utan att dela in den i 100 meters delsträckor. Tillämpningen av 
metoden för tillståndsbedömning av grusvägar bör således vara mera konsekvent för att ge en mera 
enhetlig praxis. Kan detta åstadkommas, skulle bedömare i hela landet bedöma vägars tillstånd på 
ett mera enhetligt sätt, och metodens tillförlitlighet skulle öka. 
 
• Kravet på större antal tillståndsklasser ökar något vid ökad tveksamhet vid val mellan olika 
tillståndsklasser. Samma sak gäller angående mera fotografier och textbeskrivningar. Detta innebär 
att det är motiverat att använda fler tillståndsklasser, fler fotografier och fler textbeskrivningar för 
att minska tveksamheten vid val mellan klasser, vilket skulle leda till en mer noggrann bestämning 
av vägens tillstånd. 
 
• Metoden att dela in vägen i 100 meters delsträckor används i ringa utsträckning. Huvudskälet 
torde vara, att metoden är opraktisk, samt att VVMB 106 inte ger några riktlinjer beträffande sättet 
att göra helhetsbedömning av vägens tillstånd på grundval av dessa delsträckor. Ett ytterligare skäl 
torde vara, att en 100 meters delsträcka är för kort i grusvägssammanhang. Följdaktligen kan 
indelning av vägen i 100 meters delsträckor ifrågasättas. Om grusvägar skall indelas i delsträckor, 
bör metoden ge klara riktlinjer som gör det möjligt för bedömare att göra helhetsbedömning av 
vägens tillstånd. 
 
• Förutom jämnhet och bundenhet borde bedömning av höga vägkanter, risk för vattensamlingar 
och tillståndsbedömning av diken vara med i VVMB 106. Med andra ord ska moment som 
sidodränering och ytdränering inkluderas i VVMB 106. 
 
• Definitionerna jämnhet och bundenhet är oklara. Följdaktligen föreslås att bundenhet skall delas 
in i de två skadetyperna löst grus och damm, medan jämnhet skall delas in i potthål, korrugeringar 
och spårbildning. Felaktigt tvärfall bör kunna bedömas för sig. Resultat från en litteraturstudie 
[ALZ 99] och Paper I, så väl som i Paper II stödjer denna slutsats. 
 
• Vid fastställande av standardklasserna i VVMB 106 borde hänsyn tas till bebyggelsen längs 
vägen och kollektivtrafiken. 
 
• Bedömare i vägverkets olika regioner har skilda meningar beträffande vad som kännetecknar en 
komfortabel grusväg. Vid definition av en komfortabel väg bör hänsyn tas till trafikanters 
uppfattning. Detta innebär, att tillståndet som av bedömare klassas godtagbart måste motsvara 
komfortnivån som trafikanter anser godtagbar. Denna synpunkt bör undersökas vidare med hjälp av 
fältförsök. 
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8. Reliabilitet av en metod för tillståndsbedömning av grusvägar (Paper IV) 
 
Denna paper syftar till att utvärdera ett förslag till en ny metodbeskrivning för att undersöka om 
förslaget är praktisk för användning i fält, samt för att identifiera förbättringar som behöver göras 
innan ett slutligt förslag bestäms. Begreppet reliabilitet i bedömningssamanhang innebär 
överensstämmelse mellan bedömningar som utförts av olika personer på olika vägar eller av en 
person på samma väg vid olika tillfällen [HUT 63]. Således måste reliabiliteten hos 
bedömningsskalan undersökas innan metoden tillämpas av VV. För att värdera variationer i 
bedömningar, har en pilotstudie och en fullskalestudie utförts med hjälp av experter som värderat 
tvärfall, vägkantshöjder, korrugeringar, spårbildning, potthål, deformationer, löst grus, damm, 
diken och växtlighet. Olika skadetyper klassas enligt fyra tillståndsvärden på grundval av såväl 
subjektiva som objektiva värderingar. 
 
I pilotstudien har fem 500 meters delsträckor valts ut i närheten av Linköping. En grupp bestående 
av sex experter på tillståndsbedömning av grusvägar har bedömt dessa delsträckor. Syftet med 
pilotstudien är att prova den nya metoden och säkerställa att tillräcklig information är tillgänglig 
inför kommande fullskalestudie samt att utföra ett första test angående metodens reliabilitet. Den 
viktigaste slutsatsen från pilotstudien är att bedömningarna inte varierar signifikant mellan olika 
experter. Det är dock nödvändigt att studera metodens reliabilitet vidare. Detaljerade instruktioner 
måste ges före testen för att försäkra sig om att alla bedömare utför bedömningen på samma sätt. 
Bedömare som deltagit i pilotstudien har konstaterat, att processen att dela vägen in i 500 meters 
delsträckor är opraktisk eftersom den är tidskrävande och olämplig för en helhetsbedömning av 
vägens tillstånd. Storleken på rätskivan som används för att mäta tvärfall bör justeras före 
fullskalestudien, eftersom rätskivan var tämligen ostabil under mätningar på grund av löst grus på 
vägytan. Vad beträffar tvärfall och vägrenar bör vägens båda sidor mätas. Vidare bör mätning av 
bombering och skevning noteras var för sig. 
 
I fullskalestudien bedöms 15 grusvägssegment av 15 experter. Testsegmentena består av både 500 
meters delsträckor och länkar med längder varierande från 2 till 6 km. De har utvalts i tre 
testområden belägna i närheten av städerna Karlstad, Linköping och Falun, med fem segment och 
fem experter i varje område. Experterna har till fots bedömt tvärfall, vägkantshöjd samt dikesdjup 
med hjälp av objektiva mätningar i fyra punkter i varje segment. Potthål, korrugeringar, 
spårbildning, deformationer, löst grus, damm och växtlighet längs vägens sidor har bedömts 
subjektivt från en bil. Syftet med fullskalestudien är att bestämma, om det finns signifikanta 
skillnader mellan olika bedömare, samt att bestämma för vilka skador spridningen är störst så att 
metoden kan förbättras ytterligare före metodens implementering. Huvudslutsatser från 
fullskalestudien är följande: 
 
• Resultaten antyder att i de flesta fall bedömningarna inte varierar signifikant mellan olika 
bedömare. Resultaten visar dock, att i Linköping bedömningarna varierar beträffande potthål 
deformationer i Falun och växtlighet i Karlstad och Falun. För att minimera dessa behövs bättre 
verbala beskrivningar och mera informativa fotografier. 
 
• Vad beträffar indelning av vägar i 500 meters delsträckor resp. länkar, varierar bedömningarna 
inte signifikant mellan olika bedömare då de två olika indelningsmetoderna tillämpas. Experter från 
både vägverket och entreprenörer har uttryckt om önskemål en bedömningsmetod som gör det 
möjligt att göra en helhetsbedömning utifrån erhållna resultat från bedömningar på plats. En 
bedömningsmetod som innehåller en process för indelning av vägar i 500 meters delsträckor 
föredras inte av experter. Huvudskälet till detta är att processen är opraktisk, tidskrävande samt inte 
är representativ för hela vägens tillstånd. Eftersom inga skillnader noteras när de båda 
indelningsmetoderna används, är det inte motiverat att indela länkar i 500 meters delsträckor. 
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• När objektiva mätningar görs av tvärfall, vägkantshöjd och dikesdjup, bör valet av de fyra 
punkterna mest bygger på bedömares erfarenheter inte på ett slumpvis val. Enligt erhållna svar från 
gruppmedlemmar bör de fyra punkterna väljas på platser där tillståndet är som sämst. De fyra 
punkterna bör täcka hela länken, utom i övergångssträckor mellan bombering och skevning då 
tvärfall mäts. 
 
• Till en början var avsikten att testa bedömarnas förmåga att upprepa en observation på samma 
grusvägssegment under samma dag, dvs. att ta reda på, om bedömare kan upprepa sina 
bedömningar och kommer fram till samma resultat. Denna analys har dock inte kunnat utföras 
eftersom två bedömningar på samma dag, med samma panel, skulle givit upphov till resurs- och 
tidsproblem. En sådan studie bör utföras innan metoden implementeras. 
 
• Modifiering av rätskivans mått har gjort tvärfallsmätaren mera stabil för mätningar där det finns 
löst grus på vägytan. 
 
 
9. Utvärdering av åkkomfort på grusvägar (Paper V) 
 
Ett fältexperiment med panelbedömning har utförts i följande syften: 
 

a-att studera korrelation mellan trafikanters bedömningar och experters bedömningar enligt den 
nya metoden. 
 
b-att konstatera om trafikanter är ense i sina omdömen beträffande åkkomfort. 
 
c-att notera om trafikanters ålder, kön eller sittplats läge påverkar bedömningar av åkkomfort. 
 
d-att ta fram andel procent av trafikanter som upplever en viss nivå som acceptabel så att 
gränserna mellan tillståndsnivåerna kan bestämmas mera exakt. 

 
Fältexperimentet ägde rum i våren 2001 på grusvägar belägna staden Falun. En litteraturstudie 
beträffande subjektiv värdering av åkkomfort presenteras. En sammanfattning av studerade 
referenser beträffande faktorer som inverkar på subjektiva värderingar av åkkomfort redovisas i 
tabell 4. 
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Tabell 4. Faktorer som inverkar på värderingar av åkkomfort. 

Studerade referenser 

Påverkande faktorer 

[N
A

K
 6

3]
 

[N
IC

 8
3]

 

[J
A

N
 8

4]
 

[J
A

N
 8

5]
 

[J
A

N
 8

6]
 

[N
A

I 8
6]

 

[R
IV

 8
7]

 

[J
A

N
 8

8]
 

[F
W

A
 8

9]
 

[C
H

O
 9

7]
 

Trafikanters ålder      -    - 
Antal km trafikanter kör per år   -  -       
Erfarenhet (antal år med körkort)  +  +      + 
Trötthet  -    +     
Funktion i bil (förare eller passagerare)      -     
Trafikanters kön  -  -  -    + 
Bedömningars ordningsföljd (användning av olika startpunkter)    -     -  
Körerfarenhet på belagda eller obelagda vägar      + + -   
Yrke (kunskap och erfarenhet i vägteknik) -     -     
Vägbredd      -     
Sittplats läge  -  - - -   - + 
Omgivning      -     
Tid för bedömning (natt eller dag)      -     
Klockslag under dagen  (f.m. eller e.m.)      -     
Erfarenhet av bedömning av vägars tillstånd (expert eller outbildad 
personer)  - -        

Fordons hastighet   - -  - -    
Fordonstyp (personbil, buss)  - -   +  - -  

- faktor har ingen effekt 
+ faktor har en effekt 
Gruppens storlek är av avgörande betydelse för forskningskostnaderna. Alltför stora grupper slösar 
forskningsresurser, medan alltför små grupper kan göra att viktiga fenomen döljs genom 
slumpmässiga variationer i data; även detta utgör slöseri med forskningsresurser [GRI 81]. Resultat 
från litteraturstudien beträffande gruppens storlek för subjektiv värdering visar en betydande 
variation, från så litet som 8 medlemmar till så mycket som 36 medlemmar. Kvalitativa skalvärden 
med hög reliabilitet kan erhållas med så få som 15 – 25 bedömare [RIV 87]. Tabell 5 sammanfattar 
de studerade referenserna beträffande de använd gruppernas storlek i subjektiva värderingar av 
vägens tillstånd. 
 
Tabell 5. Använda gruppstorlekar i subjektiva värderingar av vägens tillstånd. 

Studerade referenser  
[NAK 63] [GRI 81] [HAR 82]  [NIC 83] [JAN 86] [MOO 87] [FWA 89] [CHO 97] 

Grupp 
storlek  10 30 8 18 36 24 10 20 

 
För att utveckla visuella skalor av väglag, bör en bred variation av vägtillstånd representeras [HAR 
82], [MOO 87], [CHO 97]. Tabell 6 sammanfattar utfallet från studerade referenser beträffande 
antalet vägsegment som använts i subjektiva värderingar av väglaget. Antalet segment (28) som 
använts av Fwa och Gan, enligt tabell 6, lär vara jämförbart med antalet som använts i andra 
liknande studier. 
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Tabell 6. Antalet teststräckor som använts i subjektiva värderingar av väglaget. 

Studerade referenser 
 

[NAK 63] [NIC 83] [JAN 86] [FWA 89] 

Antalet teststräckor 60* 24 52 28 

*19 styva överbyggnader; 22 styva med asfaltbeläggningar; and 19 flexibla överbyggnader 
 
Utifrån resultat av litteraturstudien har 24 teststräckor valts för nuvarande studie. En 
bedömningsgrupp bestående av 18 trafikanter anses tillräckligt stor. Dagen före 
gruppmedlemmarnas bedömning, har två experter på tillståndsbedömning av grusvägar subjektivt 
bedömt jämnheten hos 24 utvalda teststräckor enligt fyra tillståndsvärden: 1 (mycket god), 2 (god), 
3 (dålig) och 4 (mycket dålig). Dessa fyra tillståndsvärden för värdering av jämnhet är tänkt att 
användas i den nya metoden. Ett försök har gjorts för att försäkra sig om, att det fanns sex 
teststräckor för varje tillståndsvärde. Längden av de 24 test vägavsnitt varierar mellan ca 50 och 
150 m. Värderingen utförs av 18 medlemmar som bor längs grusvägar i regionen och således är 
bekanta med tillståndet av sådana vägar, dvs. typiska grusvägstrafikanter. De bedömer åkkomfort 
på de valda teststräckorna från två minibussar och en personbil, som båda körs med en hastighet av 
50 km/h. Gruppmedlemmarna känner inte till resultaten av de bedömningar som gjorts av de två 
experterna. Medlemmarna har ombetts att beskriva, hur de upplever åkkomfort på de valda 
vägavsnitten enligt en fyragradig skala; mycket god, god, dålig och mycket dålig. Dessutom har 
medlemmarna ombetts att ange om åkkomforten är acceptabel enligt en fyragradig skala; mycket 
acceptabel, acceptabel, oacceptabel och mycket oacceptabel. Följande slutsatser dras från denna 
studie: 
 
• Trafikanternas medelupplevelse av åkkomfort och de två experternas bedömning enligt den nya 
metoden är mycket lika, med en korrelation på 0,87. Således bör de fyra tillståndsvärden, som 
föreslagits för klassning av grusvägars jämnhet, tillfredsställande återspegla trafikanternas 
uppfattning. 
 
• Det föreligger en betydande skillnad mellan de 18 gruppmedlemmarna beträffande bedömning 
av åkkomfort på de 24 vägavsnitt, på en signifikansnivå av 0.05. Det kan således konstateras, att 
trafikanter på grusvägar kan ha mycket varierande uppfattningar beträffande hur de betjänas av 
vägen. 
 
• Sittplatsens läge eller medlemmars kön påverkar inte bedömningen av åkkomfort. Ålder 
inverkar dock på bedömningarna, äldre personer var signifikant mera toleranta mot grusvägars 
ojämnhet och upplevde bättre åkkomfort än de yngre personerna. 
• Andel missnöjda trafikanter angående ett visst tillståndsvärde (CV) kan fås från ekvation 1, 
figur 2: 
 

100*
e1

emmarpanelmedle missnöjda  Andel CV*6.11.4

CV*6.11.4

+−

+−

+
=   (1) 
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Condition values (CV) according to the proposed method
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Figur 2. Andel missnöjda trafikanter som funktion av åkkomfort och tillståndsvärden (CV) enligt 
den nya metoden. 
 
Figur 2 visar, att 50% av trafikanterna är missnöjda med åkkomfort motsvarande ett tillståndsvärde 
på 2,56. Om väghållarens ambition är att åstadkomma en annorlunda andel av nöjda trafikanter 
måste ett lägre tillståndsvärde eftersträvas. Som en först approximation kan detta resultat användas 
för att bestämma, när grusvägar behöver underhåll, t.ex. innan tillståndet närmar sig ett 
oacceptabelt tillståndsvärde. 
 
• Vad som inte har besvarats är huruvida gruppmedlemmarnas bedömningar står i 
överensstämmelse med andra trafikanters på andra platser i Sverige. För att få svar på detta måste 
flera fältförsök utföras. 
 
 
10. Förslag till en ny metod för tillståndsbedömning av grusvägar 
 
Som resultat av studier beskrivna i tidigare kapitel, har en ny metod för tillståndbedömning av 
grusvägar utvecklats. Grusvägsnätet indelas i vägar och länkar på vilka tillståndsbedömningen 
utförs. En länk är en homogen grusvägsträcka med likartade egenskaper med avseende på 
trafikvolym, kollektivtrafik, bebyggelse och vägens uppbyggnad. I vissa fall kan en väg bestå bara 
av en länk. Indelning i länkar behöver bara göras den första gången metoden ska tillämpas. Samma 
indelning kan användas i framtiden. Endast förändringar i vägnätet i form av förändringar av 
beläggning kan införas. 
 
Två olika typer av tillståndmätningar skall utföras; övergripande och specifik mätning. På basis av 
resultaten från den övergripande mätningen bestäms behovet av hyvling och dammbindning för 
olika länkar. Grusning och dikning kan planeras med hjälp av resultatet från den specifika 
mätningen. Vid både övergripande mätning och specifik mätning tilldelas varje länk ett visst 
tillståndsvärde 1, 2, 3 eller 4 som baseras dels på svårighetsgrad, dels på utbredning. 
 
Svårighetsgrad beskriver hur allvarliga skadorna är. Svårighetsskalan grundas på fyra 
tillståndsvärden, 1, 2, 3 och 4, som bestäms med hjälp av objektiva mätningar och 
textbeskrivningar, tabell 7 – 12, samt med stöd av ca 50 fotografier. Fotografier finns inte med i det 
föreliggande särtrycket. 
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Utbredningen ger en uppfattning om hur omfattande skadorna är. Tillståndsvärdet på länkarna 
bestäms som den lägsta svårighetsgrad som minst 20% av länken har. 
Svårighetsgrad i kombination med utbredning används för att uppskatta potthål, korrugeringar, 
spårbildning, deformationer, löst grus, damm och växtlighet enligt subjektiva bedömningar. 
Svårighetsgrad beträffande tvärfall, vägkantshöjd, dikesdjup och grusslitlagrets tjocklek uppskattas 
med hjälp av objektiva mätningar. Mätningarna utförs av en bedömare till fots i fyra punkter med 
hjälp av en meterstock och en tvärfallsmätare. Tvärfallsmätaren är en 2 m lång hopfällbar rätskiva 
med ett fastmonterat digitalt vattenpass. Det digitala vattenpasset gör det möjligt att direkt mäta 
tvärfallet i procent. Med hjälp av en signal från vattenpasset kan rättskivan hållas horisontalt vid 
mätning av dikesdjupet. Tvärfallsmätaren är också försedd med ett handtag och en 
meterstockshållare, figur 3. 
 

 
Figur 3. Tvärfallsmätare som används för objektiva mätningar. 
 
De objektiva mätningarna görs i fyra punkter som bör vara representativa för hela länken. Efter 
överenskommelse mellan berörda parter (beställare och utförare) riktas eller slumpas de fyra 
mätpunkterna. Vid riktat val kan observatören själv välja ut de fyra mätpunkterna tex. där 
tillståndet är sämst. Mätpunkterna ska inte ligga i utjämningssträckor mellan bombering och 
skevning för tvärfallsmätningar. Mätningar i skarpa kurvor skall undvikas av säkerhetsskäl. 
Tillståndsvärden bör anges som medelvärdet av värdena i dessa fyra punkter. Resultat för varje 
länk registreras på blanketter. En länk med tillståndsvärdet 1 eller 2 har lågt eller måttligt behov av 
underhållsarbeten. Ett tillståndsvärde på 3 eller 4 visar på ett krav för omedelbara 
underhållsåtgärder för att förebygga snabb nedbrytning av vägen. En fylligare beskrivning av 
metoden ges i bilaga A som finns med doktorsavhandlingen 
 
Tabell 7. De fyra tillståndsvärdena (CV) för tvärfall och vägkantshöjd. 
CV Beskrivning  
1 Länkens yta är bra utformad och har nödvändigt tvärfall. Vatten kan utan hinder rinna från vägen till 

diken; Bombering >3.5%; 4%< Skevning <5.5%; Höjden på vägkanten <3 cm 
2 Länkens yta har för det mesta tillräckligt tvärfall. Höjden på vägkanten förorsakar inga vattensamlingar; 

3%≤ Bombering ≤3.5%; 3%≤ Skevning ≤4%;3 cm≤ Höjden på vägkanten <5 cm 
3 Länkens yta har dåligt tvärfall. Sekundära diken förekommer som hindrar vatten att rinna av från vägen till 

diken; 2%≤ Bombering <3%; 2.5% ≤ Skevning <3%; 5 cm≤ Höjden på vägkanten ≤10 cm 
4 Länkens yta har dåligt tvärfall. I extremfall är vägbanan plan eller har omvänt tvärfall som gör att vattnet 

rinner mot vägmitten. Länken är deformerad i tvärled. Höga vägkanter hindrar alltid vattnet att rinna av 
från vägen; Bombering <2%; Skevning <2.5%; Höjden på vägkanten >10 cm 
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Tabell 8. De fyra tillståndsvärdena (CV) för potthål, korrugeringar, spårbildning eller andra 
deformationer. 
CV Beskrivning  
1 Länkens yta är jämn och fast. Enstaka potthål, korrugering, spår eller andra deformationer kan 

förekomma. 
2 Länkens yta är till största delen jämn och fast. Potthål, korrugering, spår och andra deformationer 

förekommer på vissa avsnitt men körhastigheten behöver inte sänkas. 
3 Olika typer av jämnheter förekommer på vägens yta som potthål, korrugering, spår och andra 

deformationer. Körhastigheten måste ibland sänkas och ojämnheter måste beaktas av föraren. 
4 Stora delar av ytan är ojämn p. g. a. potthål, korrugeringar, spår eller andra deformationer. Föraren 

måste oavbrutet ändra och anpassa sin körhastighet till ytans tillstånd. 
 
Tabell 9. De fyra tillståndsvärdena (CV) för löst grus. 
CV Beskrivning  
1 Löst grus på vägbanan förekommer i ringa omfattning. Löst grus kan förekomma på vägbanan i 

samband med hyvling. 
2 Löst grus förekommer i mindre omfattning på vägbanan och i mindre vallar längs vägkanterna. 
3 Löst grus förekommer på vägbanan och i mindre vallar längs vägkanterna vilket inverkar på 

körkomforten. 
4 Löst grus förekommer i stor omfattning över hela vägbanan och i utpräglade vallar längs vägkanterna. 

 
Tabell 10. De fyra tillståndsvärdena (CV) för damm. 
CV Beskrivning  
1 Inget damm rörs upp av trafik längs vägen. Sikten är mycket god. 
2 Mindre dammoln uppstår längs länken, men ingen nedsättning av sikten märks. 
3 Dammoln nedsätter sikten, men framförvarande eller mötande fordon kan fortfarande ses. 
4 Utpräglade dammoln uppstår längs större delen av länken. Sikten är kraftigt försämrad.  
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Tabell 11. De fyra tillståndsvärdena (CV) för diken, växtlighet och trummor. 

Beskrivning CV 
Diken Växtlighet Trummor* 

1 Breda, djupa och rena diken 
längs länken.  
Dikesdjupet (d) är ≥50 cm 

Ingen eller lite växlighet på 
vägren längs länken. 
Vattnet kan utan hinder 
rinna från vägen till dikena. 
 

Rena och oskadade trummor längs länken.

2 Dikesdjupet är 30 cm≤ d <50 
cm längs länken. 

Växligheten börjar täcka 
släntkrönen längs länken. 
Vatten kan dock fortfarande 
utan hinder rinna från vägen 
till diken. 

Liten mängd av slam fyller trummorna 
men de leder fortfarande bort vattnet från 
vägen längs länken. 

3 Grunda och smala diken. 
Dikesdjupet är <30 cm längs 
länken. 

Växligheten har passerat 
släntkrönen och tränger in 
på vägrenen längs länken. 
Växligheten hindrar delvis 
vattnet att rinna av från 
vägen. 

Delvis igenslammande eller delvis 
skadade trummor längs länken. 

4 Diken saknas eller är 
obetydliga längs länken. 

Växligheten täcker mer än 
halva vägrenen längs 
länken. Växligheten hindrar 
alltid vattnet att rinna av 
från vägen. 

Totalt igenfyllda eller totalt skadade 
trummor längs länken. 

* Alla trummor i en länk ska inspekteras. Läget på de skadade eller igenfyllda trummorna längs varje länk ska noteras i 
blanketten vid rapporteringen. 
 
Tabell 12. Klassning av grusslitlagrets tjocklek. 
Tillståndsvärde  Grusslitlagrets medeltjocklek längs vägen 
1 5 cm < grusslitlagrets medeltjocklek 
2 3 cm < grusslitlagrets medeltjocklek ≤ 5 cm 
3 2 cm ≤ grusslitlagrets medeltjocklek ≤ 3 cm 
4 Grusslitlagrets medeltjocklek < 2 cm 

 
Om grusslitlagrets medeltjocklek har tilldelats tillståndsvärde 3 eller 4, bör grusning göras med 
material som fyller följande krav i ATB VÄG [SNR 00]; 
 
• Material till grusslitlager skall ha kulkvarnsvärde mellan 11 och 37. 
• Organisk halt får vara högst 2 viktprocent. 
• Lerhalten (0.002/0.063) skall vara 10–33 viktprocent. 
• Andel okrossat material >8 mm skall vara <50 viktprocent. 
• Kornstorleksfördelning för grusslitlager skall uppfylla kraven i figur 4. 
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Siktstorlek
mm

Max
%

Min
%

0,063 15 10
0,25 23 13
1,0 34 20
4,0 57 35
8,0 77 55
16 98 85
22,4 - 98
31,5 - 100

 
 

Figur 4. Grusslitlager, kornstorleksfördelning [SNR 00]. 
 
 
11. Diskussion och framtida arbete 
 
En god grusväg är en väg där trafikanter kan resa bekvämt och säkert, med god friktion och god 
sikt. Medan omfattande forskning har utförts beträffande belagda vägar, har grusvägar ägnats 
förhållandevis liten uppmärksamhet. I Sverige var grusvägsforskningen intensiv under 1930- och 
1940-talen, men har sedan haft ringa omfattning. I stället har uppmärksamheten riktats mot 
permanenta vägbanor. En stor del av den tidigare grusvägsforskningen har rört sig om små och 
resursmässigt begränsade undersökningar. Dessa undersökningar har ofta inte rapporterats vilket 
gör att det föreligger behov av mera systematiska undersökningar. I dagsläget råder det alltså brist 
på kunskaper och forskning inom detta område. Trots det forskningsarbete som beskrivs i 
föreliggande avhandling finns det fortfarande en brist på forskningsbaserad kunskap inom området. 
En ökad kompetens inom grusväghållning för att nå ett mera långsiktigt hållbart transportsystem är 
därför önskvärd. 
 
Det grundläggande för det beskrivna forskningsarbetet har varit att analysera nuvarande svensk 
praxis beträffande bedömning av grusvägar i enlighet med VVMB 106 och att utveckla en ny 
förbättrad metod. 
 
När rutiner som presenteras i den nya metoden antas, bör en del principer beaktas; 
Bedömningsrutiner bör tillfredsställa båda väghållares och entreprenörers behov. Rutinerna bör 
även vara enkla att tillämpa i fält och får inte vara kostsamma. Förutom tillståndsbedömning bör 
uppmärksamhet även riktas på val av länkar som skall underhållas, prioritering mellan länkar samt 
val av underhållsåtgärder som skall användas. Vidare bör erhållna resultat från bedömningar kunna 
vara tillämpbar i ett planeringssystem för drift och underhåll. 
De viktigaste skillnaderna mellan den nuvarande metoden VVMB 106 och den nya metoden 
sammanfattas i tabell 13. 
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Tabell 13. Jämförelse mellan den nuvarande metoden (VVMB 106) och den nya metoden. 

Nuvarande metod VVMB 106 Föreslagna nya metoden 
Grusvägsnätet indelas i 100 m delsträckor. Endast tillstånd 
hos dessa delsträckor kan bedömas. Ingen 
helhetsbedömning görs. 

Grusvägsnätet indelas i homogena länkar. Rutiner innefattar 
tydliga riktlinjer som gör det möjligt för bedömare att göra 
helhetsbedömning. 

Ej fullt relaterad till nedbrytningsprocessen, t.ex. ingen 
hänsyn tas till ytdränering, sidodränering eller 
grusslitlagrets kvalitet. 

Viktiga faktorer som påverkar nedbrytningsprocessen såsom 
dränering, material, trafik, klimat ingår. 

Hastighet hos fordon som används vid bedömningen 
noteras inte. 

Hastigheten är 50 km/tim eller lägre beroende på tillståndet. 
Hastighet kan användas som en indikator på grusvägstillståndet. 

För varje skadetyp finns inte text och fotografier som 
beskriver de olika nivåerna på svårighetsgrad 

För varje skadetyp ges text och fotografier för att beskriva varje 
svårighetsnivå. Detta kommer att minska tveksamheten vid val 
mellan klasser vilket leder till att vägens tillstånd kan 
bestämmas mera noggrant. 

Görs enbart på grundval av subjektiv bedömning. Såväl subjektiva bedömningar som enkla och billiga objektiva 
mätningar används för tillståndsbedömningen. Objektiva 
mätningar görs med hjälp av en digital tvärfallsmätare som 
utvecklats i projektet. Detta för att minimera risken för fel samt 
för att ge tillförlitlig information för vidare forskning. 

Tillståndet delas in i tre klasser (god, godtagbar, dålig), 
vilket innebär att det finns en favoritklass. 

Fyra tillståndsvärden 1, 2, 3, och 4 används. Det finns inte 
någon klass som kan favoriseras. Detta kommer att minimera 
risken att göra ett fel av typen central tendens. 

Löst grus och damm kombineras till en enda variabel 
kallad bundenhet. 

Löst grus och damm bedöms var för sig.  

Potthål, korrugeringar, spårbildning och tvärfall bedöms 
tillsammans som en enda variabel kallad jämnhet. 

Potthål, korrugeringar, spårbildning bedöms var för sig. Tvärfall 
bedöms individuellt på objektivt sätt. Åtskillnad av dessa skador 
kommer att höja bedömningens noggrannhet samt att man får ett 
bättre beslutsunderlag vad gäller behovet av drift- och 
underhållsåtgärder 

Varken tiden för de senaste underhållsåtgärderna eller 
väderleksförhållanden vid bedömningen noteras. 

Såväl tiden för de senaste underhållsåtgärderna och 
väderleksförhållanden vid bedömningen som trafikflöden, ingår. 
Detta möjliggör användning av metoden för utveckling av 
nedbrytningsmodeller. 

Metoden ger varken möjlighet till prioritering av vägar 
som skall underhållas eller vilka underhållsåtgärder som 
skall utföras. 

Prioritering av länkar som skall underhållas möjliggörs. Vidare 
presenteras alternativa underhållsåtgärder. 

Behovet av underhåll av diken eller trummor kan inte 
bedömas. 

Bedömning av dikens tillstånd, växtlighet och trummors 
tillstånd möjliggör bedömning huruvida dessa bör underhållas. 

Behovet av grusning kan inte bedömas. Mätning av grusslitlagrets tjocklek möjliggör bestämning av 
behov för grusning. 

Ytvattendränering kan inte bedömas. Mätningar av tvärfall samt vägkantshöjden gör det möjligt att 
bestämma, om ytvattendränering fungerar eller inte. 

Reliabiliteten, vilket avser överensstämmelse mellan 
bedömningar som görs av olika bedömare, har inte testats. 

En pilotstudie och en fullskalestudie med hjälp av experter har 
utförts för att testa bedömningarnas reliabilitet. Resultat visar 
god överensstämmelse mellan bedömare. 

Metoden har inte validerats genom att jämföra 
bedömningsresultat med trafikanters bedömningar. 

Fältexperiment med hjälp av trafikanter har utförts för att testa 
korrelation mellan två experters bedömningar och trafikanters 
bedömningar enligt de fyra tillståndsvärden. En korrelation av 
nästan 0,87 finns. 

Bestämning av godtagbar tillståndsklass görs inte på 
grundval av forskningskunskap. 

Fältexperiment med hjälp av trafikanter har utförts för att 
bestämma, vilket tillstånd som är godtagbart från trafikanters 
synpunkt. Ett tillståndsvärde på 2,56 befinns vara godtagbart av 
50% av trafikanter. 
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I framtida forskning bör ökad uppmärksamhet ägnas åt följande frågor; mer fältstudier, ett 
planeringssystem, samhällsekonomiska kalkyler, jämförelse mellan olika dammbindningsmedel. 
 
• Mer fältstudier 
Den nya metoden kan fortfarande ha en del svagheter som kommer att upptäckas då metoden har 
använts en tid. Det vore således av stort värde, om metoden kunde implementeras och användas 
praktiskt. 
 
För att besvara frågan om bedömningar gjorda av gruppmedlemmarna i denna studie 
överensstämmer med andra trafikanters bedömningar i olika delar av Sverige, behövs flera 
undersökningar som studerar denna fråga. 
 
Flera fältstudier behövs även för att undersöka bedömares förmåga att upprepa en viss observation 
på samma grusvägssegment vid olika tillfällen. 
 
I fältexperimentet beträffande hur trafikanter bedömer åkkomfort på grusvägar, definieras 
åkkomfort som den parameter som erhålls med hjälp av subjektiv värdering av vägens jämnhet på 
basis av potthål, korrugeringar, spårbildning och deformationer. Hur inverkan av andra skador, som 
löst grus och felaktigt tvärfall påverkar bedömningar av åkkomfort bör även undersökas. 
Bestämning av gränsvärden angående damm är också ett viktigt forskningsområde. Om det 
beräknade tillståndsvärdet är lägre än gränsvärdet måste underhållsåtgärder vidtas 
 
Ytterligare en viktig studie är att utveckla de visuella tillståndsskalor som presenteras i bilaga A i 
avhandlingen. Denna studie avser sortering av ett antal förvalda fotografier som beskriver 
tillståndet. Sortering utförs av experter som tillämpar sina expertkunskaper i bedömningsprocessen. 
Experterna får ta del av kopior av slutliga verbalaskalor och kopior av fotografier. Varje expert 
ombeds att rangordna varje fotografi enligt t.ex. en 10-gradig skala beträffande vägytans tillstånd. 
Från ett stort antal sorterade fotografier kan sedan ett mindre antal fotografier utväljas för att utgöra 
den slutliga visuella tillståndsskalan. 
 
• Ett planeringssystem 
Ett planeringssystem kommer att hjälpa både väghållare och entreprenörer att: 
 

a-sköta vägnätet i sina ansvarsområden och planera för framtida drifts- och underhållsbehov. Ett 
sådant system ger stöd vid val mellan rutinmässigt underhåll (dammbindning, hyvling) och 
större rehabilitering (grusning, dikesunderhåll). Om t.ex. upprepad hyvling behövs för att 
förebygga spårbildning och laga potthål, kan det mest angelägna behovet vara att etablera ett 
tillräckligt tjockt grusslitlager. 
 
b-upprätta en tillförlitlig budget. Detaljerad information som ett sådant system ger är användbar 
vid erhållandet av allmänhetens samt politikers stöd för en adekvat budget. Väghållare kan 
också använda ett sådant system för effektiv fördelning av medel mellan regioner. 

 
Utarbetandet av ett sådant system kräver dock behöva fortsatta undersökningar. Väghållare kan till 
en början tillämpa ett enkelt system under en försöksperiod, vilket sedan kan utvecklas till ett mera 
kvalificerat styrsystem för grusvägar. 
 
• Samhällsekonomiska kalkyler 
Samhällsekonomiska kalkyler gör det möjligt för väghållare att studera olika vägtillstånds påverkan 
på underhållskostnader, trafikantkostnader och övriga samhällskostnader. Trafikantkostnader består 
huvudsakligen av tre moment; trafiksäkerhet, framkomlighet (hastighet och åkkomfort) och 



On Rating Of Gravel Roads 

VTI särtryck 346 27 

fordonskostnader (bränsleförbrukning, däckslitage, underhåll och reparationer, värdeminskning). 
Dessa kostnader kan i visa fall värderas i pengar medan effekter, t.ex. miljökonsekvenser ofta 
måste bedömas subjektivt. Med hjälp av en ekonomisk analys av samhällskostnader blir det lättare 
att försäkra sig om, att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Under de senaste åren 
har egentligen inga omfattande samhällsekonomiska kalkyler gjorts beträffande grusvägs underhåll. 
 
• Jämförelse mellan olika dammbindningsmedel 
De dammbindningsmedel som huvudsakligen används i Sverige är: I) oorganiska salter såsom 
kalciumklorid och magnesiumklorid, II) organiska kemikalier såsom kalciumlignosulfonat och 
natriumlignosulfonat och III) bitumenemulsion. Dessa medel kan jämföras utifrån följande 
aspekter: 
 

a-Kostnad: Tre moment måste inkluderas då kostnader för dammbindning beräknas. Dessa är a) 
preparering av vägytan, b) inköp av dammbindningsmedel inklusive transporter, c) arbete och 
utrustning som används för spridning. 
 
b-Effekt av dammbindning: Olika bindemedelshalter bör undersökas med hänsyn till slitlagrets 
sammansättning, trafikflöde och klimat. Denna typ av försök kan med fördel göras med hjälp av 
VTI’s provvägsmaskinen. 
 
c-Miljöeffekter: För att en fullständig jämnförelse mellan olika dammbindningsmedel skall 
kunna göras, måste deras miljöpåverkan med avseende på växtlighet och jord, vattenresurser, 
korrosion och hälsa, samt effekter under transport studeras. Vidare bör en fullständig 
livscykelanalys utföras. I en livscykelanalys utvärderas bl.a. vad dammbindningsmedlen 
innehåller, hur de tillverkas, vilka transporter som behövs osv. 
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