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Förord 

Diskussioner om vägytestandard har förts under ett antal decennier både nation-

ellt och internationellt. Många studier har genomförts i syfte att beskriva krav 

på standard och hur tillstånd för olika vägtyper ska mätas. Det finns idag väl 

etablerade metoder för att mäta vägytans tillstånd men det sker en kontinuerlig 

utveckling av nya tillståndsparametrar. Det finns en god uppfattning om vilka 

riktvärden som kan användas för att beskriva vägar med oacceptabel/acceptabelt 

tillstånd. Ett problem är att på ett enkelt och pedagogiskt sätt beskriva vägytans 

tillstånd för olika mottagare utifrån alla de detaljerade tillståndsparametrar som 

samlats in. I Sverige har databasen blivit omfattande då data mätts och samlats 

in sedan 1987. 

 

Föreliggande rapport är redovisning av ett förslag till index för att på ett lättfatt-

ligt och överskådligt sätt beskriva belagda vägytors tillstånd. Syftet är att redu-

cera komplexiteten och skapa ett komplement till alla de detaljerade mått som 

används för ingenjörstekniska bedömningar. Projektet är beställt av Trafikver-

ket , Kenneth Natanaelsson som också varit kontaktperson. 

Rapporten är framtagen av: 

Johan Lang (uppdragsledare) WSP Samhällsbyggnad 

Jan Berglöf   WSP Analys & Strategi 

Leif Sjögren   VTI 
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Sammanfattning 

Historiskt har tillståndet på det svenska statliga vägnätet redovisats med mått på 

ojämnheter i tvär- och längsled (Spårdjup max respektive IRI (International 

Roughness Index). Successivt har dock nya mått och flera mått utvecklats för att 

beskriva tillståndet, samtidigt som detaljeringsgraden ökat. Det innebär att 

komplexiteten ökar och att det blir svårare att få en överskådlig och lättfattlig 

bild av tillståndet. Graden av detalj beror ju på till vilket ändamål beskrivningen 

ska användas till. Det finns ett behov att kunna redovisa tillståndet på ett över-

skådligt sätt, samtidigt som varje enskilt mått behandlas vid ingenjörsmässiga 

bedömningar av åtgärdsval. 

Syftet med detta projekt är att med hjälp av index beskriva vägnätets tillstånd på 

ett enkelt och översiktlig sätt.  

En översiktlig presentation kan se ut som i följande exempel 

 

Figur I  Exempel på presentation i Qlickview 

Från en översiktlig beskrivning av tillståndet är det också av vikt att det finns en 

transparens till enskilda vägsträckor. Beräkning av index görs därför för varje 

enskild vägsträcka. Ett exempel på detta visas i följande exempel som redovisar 

en detaljerad redovisning av index längs väg 70 S Borlänge. I detta exempel 

innebär ett index lägre än 20 (rött fält) att tillståndet är dåligt 
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Figur II  Exempel på detaljerad presentation av en vägsträcka. (Väg 70 S Bor-

länge) 

Index är ett lättanvänt mått som ger ökad användning av mätta tillståndsdata 

Genom numeriska bearbetningar aggregeras många mätta tillståndsvariabler till 

ett fåtal index som beskriver funktioner hos vägen. Därmed förenklas budskap-

et.  

Sedan 1987 har det svenska statliga vägnätets tillstånd systematiskt inventerats 

vad gäller ojämnheter i längsled och tvärled. Dessa värden lagras i Trafikver-

kets mangagementsystem PMS (Pavement Management Systems) och används 

för att kunna visa tillståndsförändringar, identifiera åtgärdsobjekt, ge underlag 

vid dimensionering och stöd vid beslut om budgetbehov m.m. En viktig kom-

ponent är prognosmodeller för framtida skattningar av tillstånd. Eftersom inte 

hela vägnätet mäts varje år används prognosmodeller för att ge en representativ 

bild vid samma datum för hela vägnätet.  

Behoven är ofta större än resurserna vilket innebär att Trafikverkets drift- och 

underhållsstrategierna för perioden 2010–2021 utgår från dem som använder 

transporterna. Man har tagit fram ett antal leveranskvaliteter som bland annat 

framkomlighet, robusthet, bekvämlighet, säkerhet och användbarhet. Drift- och 

underhållsverksamheten ska inriktas mot att transporterna kan utföras så att må-

len för leveranskvaliteterna uppnås. För att uppfylla leveranskvaliteterna i den 

praktiska verksamheten med att underhålla och bevara det svenska vägnätet har 

Trafikverket tagit fram en underhållstandard. Standarden syftar dels till att vara 

underlag för behovsanalyser nationellt (här kommer detta projekt in i bilden), 

dels underlag för att identifiera åtgärdssträckor. Underhållstandarden är ett un-
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derlag för att ta fram gränsvärden för de studerade indexen i denna rapport.  Ett 

annat underlag kan vara effektsambanden som Trafikverket tagit fram som ett 

stöd för att prioritera åtgärder som leder mot uppsatta mål på ett samhällekono-

miskt effektivt sätt. 

Genom åren har ett antal försök gjorts för att beskriva tillståndet på det statliga 

vägnätet. Ett av de första försöken gjordes av Statens Vägverk Centralförvalt-

ning under 1960-talet där man utöver beläggning även tog hänsyn till vägsekt-

ioner, siktförhållanden mm i bedömningen av vägkvaliteten. Under 1980-talet 

tog Vägverket fram ett väghållarindex som påminde om de arbeten som gjordes 

på sextiotalet. Under 90-talet skapades en modell för indelning i s.k. Prioritets-

klasser i samma syfte. Denna indelning utgick från gränsvärdena i då gällande 

krav enligt Regler för Underhåll och Drift. Därefter har tre av Vägverkets reg-

ioner gjort försök till att beskriva sina vägnät utifrån sina behov. Gemensamt för 

alla tre försöken var att man utgick från PMS mätdata (spår och IRI) och att 

man arbetat med tre klassindelningar som mer eller mindre valts godtyckligt. 

I detta projekt har ansatsen varit att redovisa tillståndet på ett mer överskådligt 

sätt väga samman enskilda mått till index som dels särskiljer olika funktionella 

och tekniska egenskaper men också gör en mer generell sammanvägning som 

beskriver vägarnas tillstånd med ett index samtidigt med en strävan att få en 

dynamisk modell där nya mått kan tillföras utan att äventyra kontinuiteten.  

Förslaget i denna rapport grundas på den metodik som beskrivs i EU- projektet 

(COST 354 – Pavement Performance Indicators) men har anpassats till svenska 

förutsättningar.  

Varje mått som beskrivs i Trafikverkets underhållsstandard transformeras till 

enskilda index (EIx) i en skala 0-100 där 100 är bäst och 0 är sämst. I projektet 

har ett flertal transformeringsfunktioner testats och jämförts. Den funktion som i 

dagsläget bedömts som mest lämplig är en rätlinjig transformation där index-

värdet 20 korresponderar mot gränsvärde enligt underhållsstandard. Genom att 

gränsvärden enligt underhållsstandard används tas det i indexberäkningen hän-

syn till trafikmängd, skyltad hastighet och önskad leveranskvalitet enligt Nat-

ionella Plan för Transportsystemet (NPT). 

De enskilda indexen vägs samman till kombinerade index (Kix) där varje kom-

binerat index beskriver en funktion eller egenskap hos vägytan. Den ursprung-

liga tanken var att beskriva kombinerade index för framkomlighet, komfort, 

säkerhet, miljö och strukturellt. Korrelationen mellan dessa olika kombinerade 

index visades sig vara mycket hög och det bedömdes vara mer lämpligt att i 

dagsläget använda två kombinerade index: Åkkvalitetindex och strukturellt in-

dex. Metodiken att skapa kombinerade index följer nära metodiken i COST 354 

vilket innebär att vikter ansätts för att väga ihop enskilda index till kombinerade 



 
4           

 

på så sätt att det kombinerade indexet aldrig kan bli högre än det lägsta enskilda 

indexet. Samtidigt innebär metodiken att flera låga enskilda index kan medföra 

att det kombinerade indexet är lägre än det lägsta enskilda indexet. Vikter är 

framtagna genom en kombination av resultat i COST 354 och erfarenhetsmäss-

iga bedömningar. 

Ett generellt index eller vägyteindex är framtaget genom att väga samman de 

kombinerade indexen. Det vägyteindex innebär att varje vägsträcka kan beskri-

vas med ett värde i skala 0-100. 

Med utgångspunkt från skalan 0-100 kan indelningar göras i klasser som exem-

pelvis beskriver vad som är bra, ok, dåligt. 

I projektet har även ett annat alternativ studerats: Beräkning av återstående livs-

längd dvs. den tid det tar till att gränsvärde enligt underhållsstandard nås. Detta 

alternativ visar lovande resultat men påverkas av ett i projektet genomgående 

problem: Tillgången till kvalitetssäkrade prognosmodeller som i sin tur förutsät-

ter tillgång till tidsserier av historiska data gällande för 100 m sträckor vilket 

under projektets gång inte varit möjligt 

Ett annat problem som studerats är det faktum att tillgängliga mätningar inte 

täcker alla faktorer som påverkar tillståndsbilden. Detta innebär att en översikt-

lig redovisning av index ger en underskattning om man kopplar index till ett 

åtgärdsbehov. Därför har en modell för korrektion av inverkan av andra faktorer 

tagits fram. 
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1 Bakgrund och syfte 

1.1 Bakgrund 

Historiskt har tillståndet på det svenska statliga vägnätet redovisats med spår-

djup och ojämnheter i längsled. Årligen presenteras bilder på hur spårdjup resp. 

ojämnheter förändras på vägnätet. Beskrivning av tillståndet för det statliga 

vägnätet behövs i flera sammanhang. Ytterst som en beskrivning av det all-

männa tillståndet för att mäta måluppfyllelse mot transportpolitiska mål. Vidare 

behövs beskrivningar för att stödja både det kort- och långsiktiga planeringsar-

betet vid skötsel av vägar och vägnätet. Kravet på beskrivningarna är olika för 

dessa ändamål och behöver uppdateras för att matcha dagens krav. 

Traditionellt har detta åstadkommits med hjälp av mått som spårdjup, den tvär-

gående ojämnheten och IRI(International Roughness Index) som är ojämnhet i 

längsled. Spårdjup och ojämnheter avspeglar primärt vägytans tillstånd även om 

detta beror på det strukturella tillståndet d.v.s. hur själva vägkroppen mår. Suc-

cessivt har dock nya mått och flera mått utvecklats för att beskriva tillståndet 

(Figur 1). Det innebär att komplexiteten ökar och att det blir svårare att få en 

överskådlig och lättfattlig bild av tillståndet. Det finns ett behov att kunna redo-

visa tillståndet på ett överskådligt sätt samtidigt som varje enskilt mått behand-

las vid ingenjörsmässiga bedömningar av åtgärdsval. 

 

Figur 1. Några exempel på data och indikatorer för beskrivning av vägtillståndet  

Ett sätt att redovisa tillståndet på ett mer överskådligt sätt är att väga samman 

enskilda mått till index som dels särskiljer olika funktionella och tekniska egen-
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skaper men också gör en mer generell sammanvägning som beskriver vägarnas 

tillstånd med ett index. 

Denna rapport beskriver ett arbete att implementera en modell utarbetad av EU- 

projektet (COST 354 – Pavement Performance Indicators) för att svara mot 

ovanstående behov anpassat för svenska data. COST 354 genomfördes under 

åren 2005-08 och beskrivs mer detaljerat i ett senare kapitel i denna rapport. 

1.2 Uppdragets syfte 

Detta projekt syftar till att i första hand implementera COST354 s resultat och 

anpassa detta för svenska vägdata. Detta innebär i första hand att skapa index 

som på ett lättfattligt och överskådligt sätt beskriver tillståndet på vägnätet. Det 

generella indexet är uppbyggt av ett antal singel prestandaindex
1
. Arbetet kom-

mer att inrikta sig mot att besluta om val av detaljer som konstanter, val av ni-

våer etc. för att göra det möjligt att ta fram ett index som beskriver vägytornas 

tillstånd. 

Det studerade området spänner över ett brett fält av förtutsättningar som påver-

kar en beskrivning av vägytan. Därför kommer en del av arbetet gå igenom 

dessa förutsättningar i regeringens styrning av Trafikverket via hur de i sin tur 

konkretiserar styrningen av åtgärder via underhållsstandarder och liknande. 

För att kvalitetsgranska resultaten används ett testvägnät bestående av vägyt-

mätningar från Örebro län som representerar ett genomsnitt av Sverige.  

 

  

                                                      
1
 I COST 354 används begreppet singel performance indicators som i översättning blir 

singel prestandaindex. Detta begrepp kan komma att användas liksom enskilda index 

vilket är samma index. 
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2 Förutsättningar 

Detta kapitel syftar till att beskriva ramverket för framtagning av vägyteindex. 

Det handlar om hur man mäter tillståndet som mätts sedan 1987 och hur man 

med hjälp av prognosmodeller kan redovisa läget vid samma tidpunkt.  Kapitlet 

ger svar på vad mätdata, indikatorer och index är. Ett viktigt avsnitt beskriver 

hur styrningen sker från regering och riksdag, hur Trafikverket i sin tur konkre-

tiserar det i sin långsiktiga plan samt hur man utifrån dessa målsättningar vårdar 

befintlig infrastruktur. Vidare beskrivs pågående forskningsprojekt kring index 

och tillstånd samt tidigare försök med att ta fram index som beskriver olika till-

stånd av vägytan.  

2.1 Hur man mäter tillståndet? 

I Sverige har det svenska statliga belagda vägnätets tillstånd systematiskt inven-

terats sedan 1987. Årligen mäts vägytans tillstånd för mellan 30 000 och 60 000 

km av vägnätet genom så kallad vägytemätning (vägnätsmätning).  

Att vägytan är jämn är viktigt för trafikanterna. Vägytan är också normalt den 

del av vägen där förslitningen (nedbrytningen) är mest påtaglig. Denna beror 

bland annat på trafikbelastning, klimatpåverkan och ålder. Sedan lång tid görs 

uppföljning av vägytans tillstånd genom systematiska årliga mätningar.  Vid 

mätningarna registreras data om ett antal olika egenskaper hos vägytan, bland 

annat om ojämnheter. Det som påverkas mest negativt av ojämnheter är for-

donskostnader, restid och komfort. Ojämnheter beskrivs dels längs och dels 

tvärs vägen. En ny väg har ett IRIvärde på cirka 1, och ett högre värde anger 

större ojämnhet.  På vägar med högt IRIvärde sänker bil föraren normalt has-

tigheten, vilket påverkar restiden. En annan typ av ojämnhet är spårighet som 

avser tillståndet i tvärled. Spårbildning beror på att tung trafik deformerar vägy-

tan och att dubbdäck nöter ner slitlagret.  I följande Figur 2 visas hur vägens 

tillstånd försämras med tiden men genom en underhållsåtgärd förbättras. 

 

Figur 2. Tillståndsutvecklingen för en väg 
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Vägytemätning med mätbil (Figur 3) är en kontaktlös mätmetod som kan utfö-

ras i normal trafikrytm av vägbanans längsprofil och tvärprofil. Sedan starten av 

vägytemätningarna har främst två mått för tillståndet använts och varit i det 

närmaste oförändrade, jämnhet i längsled uttryckt som IRI, International 

Roughness Index och jämnhet i tvärled uttryckt som spårdjup max. 

 

Figur 3. Exempel på en typisk vägytemätbil. 

Det insamlande mätdatat lagras i Pavement Management Systems – PMS – som 

används för att avgöra var och när underhållsåtgärder på vägbeläggningar ska 

sättas in (Figur 4). PMS arbetar med modeller som innehåller relevanta variab-

ler som har bedömts påverka tidpunkten för underhåll, såsom årsdygnstrafik, 

körfältsbredd, stenmaterial i beläggningen, etc.  

 

Figur 4. Principbild över innehåll i PMS och dess användningsområde 

PMS är ett viktigt verktyg som hjälper väghållaren att använda medlen för un-

derhållsåtgärder på ett optimalt sätt. Mätdata ska ses som en tillgång av bety-
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dande värde. En beläggnings livslängd varierar beroende på olika orsaker och 

kan vara allt mellan något år till flera år, kanske 25 år beroende på trafikmängd. 

För att säkra kvaliteten och få en spårbarhet upphandlar därför Trafikverket 

tjänsten att mäta tillståndet. En upphandling sker normalt i perioder om 4 år. 

Införande av nya mått eller nya metoder/tekniker kan endast göras vid dessa 

tillfällen. 

Tillgängliga mätdata  

Trafikverket har idag databaser med information om vägars tillstånd från 1987 – 

2011. Dessa data utnyttjas vilket i princip innebär att det är möjligt att skapa 

index som beskriver tillståndet och dess förändring under hela denna period.  

I den idag generella hanteringen av tillståndsdata hanteras 20-m medelvärden 

eller statistiska värden för s.k. homogena sträckor av varierande längd men det 

pågår en förändring mot att lagra data för kortare sträckor men att betrakta 100-

m sträckor. 

I detta projekt måste data vara tillgängligt för 100 m-sträckor. I utvecklingen 

behövs inte alla data utan det räcker med en ögonblicksbild. Här utnyttjas data 

för 100-m sträckor som tagits fram i arbetet med underhållsstandard. Dessa data 

avser ett betraktelsedatum vilket innebär att de senaste mätningarna utnyttjas.  

Utgångspunkten är att utgå från 100-m sträckor. Eftersom ett syfte är att kunna 

visa tillståndet på ett överskådligt och lättfattligt sätt är inte 100-m sträckor det 

smidigaste att presentera ex på karta. Det finns därför ett behov av att kunna 

aggregera data till längre sträckor. Detta kommer delvis att hanteras i ERANET 

Road projektet Toolbox men detta projekt levererar resultat senare (2013). I 

index-projektet ingår det därför inte att ta fram en modell för att aggregera data 

till längre sträckor. Frågeställningen måste dock finnas med och om vi kan hitta 

ett smidigt, enkelt sätt att aggregera utan få resultat som divergerar från ex un-

derhållsstandard. 

Prognosmodeller  

För spår och ojämnheter finns prognosmodeller framtagna och implementerade 

i Trafikverkets PMS.  

Modellerna utnyttjar alla tillgängliga mätningar för en viss sträcka för att ta 

fram en trendlinje som visar tillståndets förändring. Trendlinjen beskrivs med 

ett initialt värde och en årlig förändring (Figur 5). Om det finns tillräckligt med 

mätningar för att beskriva en trend så har varje sträcka en egen trendlinje. I de 

fall då mätning saknas (ex. efter en beläggningsåtgärd) används genomsnitts-

värden för liknande sträckor för att beskriva trenden. Dagens modeller är rätlin-

jiga och tar inte hänsyn till en med tiden ökande nedbrytningstakt. Det gör att 
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modellerna bedöms fungerar väl för kortsiktiga prognoser (upp till 5 år) men 

måste användas med försiktighet för längre prognoser. 

 

Figur 5. Principbild prognosmodeller 

Under de senare åren har flera nya mått införts. För dessa pågår en utveckling 

av prognosmodeller av Gustavsson; Lundberg , 2012) Även dessa modeller är 

inriktade på kortsiktiga prognoser. Dessa modeller är inte färdiga för tillämp-

ning i detta projekt. 

Prognosmodeller kan användas till att: 

 I och med att alla vägar inte mäts varje år finns ett behov att kunna progno-

stisera tillståndet för hela vägnätet vid en godtycklig tidpunkt. Detta innebär 

i princip att tillståndet kan redovisas för hela vägnätet vid samma tidpunkt. 

Bra prognoser innebär också att omfattningen av mätningar kan optimeras. 

 Identifiera skattade tidpunkter för kommande åtgärder, dvs. tidpunkt då 

gränsvärden i underhållsstandard passeras. Detta innebär också att återstå-

ende livslängder kan beräknas och skapar bättre möjligheter för arbete med 

långsiktiga planer. 

2.2 Definitioner av begrepp 

Data, indikator, nyckeltal, index  

Syftet med detta projekt är att ta fram index för att beskriva vägytans tillstånd. 

Index är ett begrepp som kan ha olika definitioner i olika sammanhang. Därför 

finns det anledning att förklara vad index är och dess beståndsdelar.  

Data är den mest grundläggande komponenten i arbetat med att ta fram index.  

Genom mätningar får man värden som används för att beskriva olika typer av 
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fenomen.  Datat bildar grunden för den vidareförädling som sker när indikato-

rer, nyckeltal och index skapas. När Trafikverket genomför mätningar av vägy-

tans tillstånd samlas en stor mängd information in som beskriver vägens till-

stånd. Detta ger ett stort antal värden som kan vara svåra att överblicka vilket 

innebär att man måste bearbeta data. 

En bearbetning av data resulterar i en indikator. En indikator är ett hjälpmedel 

som förmedlar information om utvecklingen och ger hjälp i uppföljning och 

utvärdering. I en indikator sammanfattas komplex information om en företeelse 

till ett enda lättförståeligt tal, ett tal som uppdateras med jämna mellanrum ef-

terhand som ny information kommer till. De kanske bäst kända indikatorerna 

idag är aktievärldens index, såsom Dow Jones och Nasdaq.  

Indikatorer är därmed överlägsna data på flera sätt: de förser beslutsfattare och 

andra målgrupper med bedömningsgrunder för formuleringen av åtgärder och 

beslut och förenklar tolkningen av mer komplexa data vilket kan underlätta 

kommunikation. Termen indikator används dock på olika sätt i olika samman-

hang; i vissa fall refererar den till dataunderlag mer eller mindre (basindikatorer 

eller uppföljningsindikatorer), medan den i vissa fall är tänkt att fungera som en 

budbärare och alltså indikera ett större fenomen än vad den direkt uttrycker 

(nyckeltal, se nedan eller budbärare).” 

Ett annat begrepp som används är nyckeltal som används för att åskådliggöra 

och kommunicera trender på samma sätt som indikatorer. Nyckeltal och indika-

torer kan ibland vara två ord för exakt samma fenomen. Indikatorerna kan föru-

tom ge bilder av tillståndet även användas för vidare bearbetningar eller beräk-

ningar. Ett exempel är att olika hastigheter kan beräknas utifrån olika värden på 

IRI. 

Index är sammansatt av flera indikatorer genom någon form av numerisk bear-

betning, oftast med syftet att indexet ska ge en mer lättanvänd sammanfattning 

av de indikatorer som ingår. Det kan vara två eller flera indikatorer, alternativt 

också data, som aggregeras till ett numeriskt värde som representerar det över-

gripande värdet av de individuella beståndsdelarna. Index förenklar budskapet 

genom att informationen blir mer aggregerad. 

Följande bild visar relationen mellan mätdata och, indikatorer och index (Figur 

6).  Det är en bearbetning av en bild hämtad från Naturvårdsverket
2
.  

                                                      
2
 Naturvårdsverket (2002), Index, indikatorer, presentationsverktyg och de svenska mil-

jömålen, Rapport 5206 
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Figur 6. Relationen mellan mätdata, indikatorer och index. 

 

2.3 Förutsättningar för val av strategier och 
åtgärder 

Innan vägytan åtgärdas har den aktuella sträckan valts ut utifrån ett antal olika 

förutsättningar eller utgångspunkter.  Detta avsnitt ger en kort beskrivning av 

några viktiga förutsättningar ger ramarna till val av objekt. Det handlar om de 

nya transportpolitiska målen, drift och underhållsstrategi i nationell transport-

plan, leveranskvaliteter.  

Transportpolitiska målen  

I propositionen Mål för framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:93), 

presenteras en ny målstruktur för transportpolitikens inriktning. Transportpoliti-

kens övergripande mål, att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och lång-

siktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela lan-

det, kvarstår. Det övergripande målet kompletteras av två jämbördiga mål, ett 

funktionsmål ”tillgänglighet”, och ett hänsynsmål ”säkerhet, miljö och hälsa”, 

vilka ersätter de tidigare sex transportpolitiska delmålen: 

 Ett tillgängligt transportsystem 

 Hög transportkvalitet 

 En positiv regional utveckling 

 God miljö 

 En säker trafik 

 Ett jämställt transportsystem 
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Det övergripande målet ska alltså även i fortsättningen ha följande formulering: 

”Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effek-

tiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet 

i hela landet”. 

En koppling till vägyteindex är att i den nationella planen för transportsystemet 

ska brister i dagens transportsystem beskrivas i förhållande till de transportpoli-

tiska målen, och planen ska beskriva vilken funktion som eftersträvas i trans-

portsystemet. 

Funktionsmål – tillgänglighet  

Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och an-

vändning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god 

kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Trans-

portsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors re-

spektive mäns transportbehov. I funktionsmålet ingår även ökad tillförlitlighet, 

trygghet och bekvämlighet. Funktionsmålet för tillgänglighet är således något 

annat än det delmål om ett tillgängligt transportsystem som finns i dagens mål-

struktur. Funktionsmålet om tillgänglighet inkluderar centrala aspekter som hit-

tills varit enskilda delmål. 

Hänsynsmål – säkerhet, miljö och hälsa  

Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och använd-

ning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, samt bidra till 

att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. Traditionellt har det funnits 

ett delmål om säkerhet och ett om miljö. I denna målstruktur inordnas de båda 

under ett och samma hänsynsmål, ett mål jämbördigt med funktionsmålet om 

tillgänglighet. Både säkerhet och miljö är fortsatt centrala och regeringens in-

tention är att det fortsatta arbetet med att förverkliga målen ska ta ytterligare 

steg framåt, mot ett allt mer hållbart samhälle.  

Strategi för drift och underhåll  

Regeringens bedömning är att infrastrukturens funktion i transportsystemet bör 

säkras genom en effektiv satsning på drift och underhåll. Upprätthållande och 

förbättring av dagens standard är en förutsättning för ett effektivt transportsy-

stem.  Det är viktigt att vårda befintlig infrastruktur för att minimera allvarliga 

störningar och stopp och undvika kapitalförstöring. Inför arbetet med Nationell 

plan för transportsystemet 2010-2021 avsåg Regeringen att låta Banverket och 

Vägverket upprätta strategier för drift och underhåll av det statliga väg- och 

järnvägsnätet som en del i arbetet att upprätta åtgärdsplaner. I detta arbete ska 

bland annat ingå att analysera hur drift- och underhållsåtgärder kan bidra till att 
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skapa ett robust system ur risk- och säkerhetssynpunkt, att visa hur krav på hän-

syn till natur- och kulturmiljö ska mötas och att analysera hur driftstörningar 

kan minska. 

Drift och underhåll utgör en väsentlig del av väghållningen i landet och har två 

huvuduppgifter enligt Trafikverkets strategi för drift och underhåll:  

 Att se till att vägnätet fungerar och användarna får rätt kvalitet i de dag-

liga resorna och transporterna.  

 Att se till att investeringarna i landets vägnät underhålls, så att de kan 

användas för transporter under hela sin planerade livslängd. 

Enligt den nationella planen för vägtransportsystemet 2010-2021 ska samhälls-

ekonomisk effektivitet och de transportpolitiska målen vara vägledande vid val 

av inriktning och omfattning för drift och underhåll. De transportpolitiska målen 

samt budgetrestriktioner ger ramen för hur en avvägning ska ske mellan högtra-

fikerat och lågtrafikerat nät. Vid beslut om inriktning och omfattning på drift 

och underhåll kommer därför vägtyp tillsammans med målet för leveranskvali-

tet att vara grunden för hur prioriteringar ska genomföras samtidigt som sam-

hällsnyttan alltid beaktas. När prioriteringar måste göras mellan olika leverans-

kvaliteter kommer framkomlighet/punktlighet och säkerhet i första hand oavsett 

vägtyp.   

Strategierna för 2010–2021 lägger fokus på drift och underhåll som är nödvän-

digt för att uppnå en samhällsekonomiskt motiverad leveranskvalitet för använ-

darna och utgår från den prestanda som är investerad i vägnätet.  

Leveranskvaliteter  

Resurserna räcker inte till för att åstadkomma förbättringar överallt. Samhällse-

konomiska överväganden och de transportpolitiska målen ligger till grund för 

de satsningar som görs. Det innebär att de största förbättringarna görs för stor-

stadsområden, större sammanhängande stråk, nationella stamvägar, samt övriga 

för näringslivet utpekade viktiga vägar.  I gällande nationell transportplanhar 

man delat in vägsystemet i ett antal olika typer för att kunna ha olika leverans-

kvaliteter: 

 Storstadsområden  

 Övriga nationella stamvägar plus anslutningsvägar med genomsnittlig 

årsdygnstrafik högre än 8 000 fordon  

 Utpekade pendlings- och servicevägar, inklusive viktiga vägar för kol-

lektivtrafik  

 Övriga för näringslivet utpekade viktiga vägar  

 Lågtrafikerade vägar och enskilda vägar  
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Drift och underhållsstrategierna inriktas mot följande leveranskvaliteter:  

 Framkomlighet är den förväntade res- och transporttiden som en konse-

kvens och förutsättning av bärighet och ”fria rummet” samt stopp, hin-

der och störningar. I framkomlighet ingår punktlighet.   

 Robusthet är transportsystemets förmåga att stå emot och hantera större 

störningar såsom naturkatastrofer och större olyckor. En avgränsning 

har gjorts till den inriktning som gällde i klimat- och sårbarhetsutred-

ningen.   

 Trafik- och trafikantinformation är information om normalläge, stör-

ningar, prognoser och alternativa förslag för att fatta beslut som berör 

resan eller transporten samt vägledning och styrning.  

 Bekvämlighet är trygghet, komfort, exempelvis som ojämnheter, buller, 

optisk ledning, möjlighet till rast och vila, estetisk och välskött omgiv-

ning.  

 Säkerhet är att resan och transporten ska kunna genomföras med minsta 

möjliga risk för olyckor och tillbud samt att människor ska kunna vistas 

säkert i närheten av väg- och järnvägsnätet.  

 Användbarhet är åtkomst till ett utpekat väg- och järnvägsnät för alla.  

Utifrån användarnas krav på leveranskvalitet beskrivs tre generella målnivåer: 

en basnivå, en +nivå och en ++nivå. Detta ligger till grund för de målnivåer som 

därefter har angetts för respektive väg- och bantyp. I följande Tabell 1framgår 

den nivå på leveranskvalitet som föreslås för respektive vägtyp år 2021. 

 Tabell 1. Leveranskvaliteter för olika vägtyper i Nationell transportplan 2010-
2021  
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I den nationella planen framgår också hur Trafikverket prioriterar drift och un-

derhållsåtgärder i samband med resursbrist. Leveranskvaliteterna bekvämlighet, 

robusthet och till viss del användbarhet får stå tillbaka vid resursbrist. Vägtypen 

lågtrafikerade vägar och i viss mån övriga för näringslivet utpekade viktiga 

vägar också får stå tillbaka om medlen inte räcker till hela behovet av åtgärder.  

Om bristen på medel är kortvarig, längst tre år, kan åtgärder som möter kraven 

på bekvämlighet tillfälligt minskas. Det leder till en snabbare värdeminskning 

av väganläggningarna än planerat, samtidigt som behoven av drift och under-

hållsåtgärder ackumuleras i snabb takt. En annan leveranskvalitet som tillfälligt 

kan eftersättas är kraven på ett robust vägnät. Det leder till viss ökad risk för 

skred och ras i samband med stora regnoväder. 

 

Kopplingen mellan transportpolitiska mål, leveranskvaliteter 

och vägyteindex 

Det går en röd (eller flera) röda trådar mellan de transportpolitiska målen och 

vägyteindex som följande Figur 1 vill visa. 

 

Figur 7. Relationen från transportpolitiska mål till mätdata 

Hur ser gällande underhållsstandard ut? 

För att tillgodose såväl trafikantens som samhällets intressen krävs att vägtill-

ståndet hålls på en lämplig nivå. För att trafikanterna skall kunna färdas säkert 

på vägen med avsedd hastighet krävs en jämn vägyta med tillfredsställande 

friktion (trafiksäker framkomlighet). På vägar med mycket trafik är det sam-

hällsekonomiskt lönsamt att ha högre krav.  Vägen bör också vara långsiktigt 

hållbar för att den ska kunna användas även av framtida trafikanter till en rimlig 

kostnad (beständighet).  
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Standarden syftar dels till att vara underlag för behovsanalys nationellt, dels 

som underlag för att identifiera åtgärdssträckor. Därför uttrycks också standar-

den med objektivt mätbara mått där gränsvärden baseras på samhällsekono-

miska bedömningar 

Standard är normalt uttryckt som ett antal gränsvärden för ett antal tillståndsva-

riabler. När den standarden inte uppfylls bör en optimal underhållsåtgärd vidtas, 

d v s en underhållsåtgärd som inleder en åtgärdsstrategi som är den företagse-

konomiskt mest lönsamma. För att ange standard används tillståndsvariabler 

som är mätbara och därmed objektivt uppföljningsbara. Vidare är standarden 

uppdelad efter trafikklasser och skyltad hastighet. Alla gränsvärden gäller för 

100-m sträckor. 

Tillståndsvariabler i standarden är: 

 Längsgående ojämnheter (International Roughness Index, mm/m) 

 Spårdjup (mm) 

 Makrotextur (mm) 

 Kantdjup (mm) 

Dessa variabler beskriver: 

Det funktionella tillståndet med krav som är viktiga för väghållningens kun-

der. Dessa krav beror på de effekter tillståndet har för trafikant och omgivning 

där effekterna beskrivs med modeller som beräknar fordonskostnader, reshas-

tighet, komfort. Kraven beror också på den kunskap om trafikanternas uppfatt-

ning om vägarnas tillstånd som kommit fram genom olika undersökningar.  

Det tekniska tillståndet avser krav som är viktiga för vägnätets beständighet. 

Gränsvärden för tekniska tillståndsvariabler bör representera långsiktigt lägsta 

väghållarkostnader för att upprätthålla den funktionella standarden.  

Gränsen mellan funktionella och tekniska tillståndsvariabler är inte självklar. En 

teknisk åtgärd som ex. dränering ger ingen omedelbar förbättring av det funkt-

ionella tillståndet med medför att nedbrytningstakten bromsas och att därmed 

den funktionella standarden kan upprätthållas under en längre tid. De åtgärder 

som är aktuella för att förbättra tillståndet måste därför vara inriktat på vägkon-

struktion och vägyta. 

Tillståndsvariabler 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. 
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Tillståndsvariabler i standarden är inte heltäckande. Ca 60 % av det totala åt-

gärdsbehovet uppskattas kunna beskrivas direkt med det mätta tillståndet. 

Orsaken till varför man gör en åtgärd och omfattningen av ett åtgärdsobjekt på-

verkas även av andra faktorer än vägytans tillstånd: 

 Åtgärder pga. tillstånd som inte mäts 

 De vägytevariabler som mäts visar inte hela tillståndsbilden utan 

det finns andra tillstånd som påverkar åtgärder också.  Ett exem-

pel är sprickor 

 Andra typer av åtgärder (TS, etc.) 

 Orsaken till att man gör en åtgärd kan vara föranledd av andra or-

saker än att den belagda vägen är dålig. 

 Förebyggande underhåll 

 Åtgärder tidigareläggs så att de åtgärdas innan standardens 

gränsvärden uppnås. Detta görs för att det erhålla en lägre livscy-

kelkostnad 

 Realistiska åtgärdsobjekt  

 Vägytevariablerna redovisas för varje 100 m. Vanligtvis åtgärdas 

sällan endast 100 m utan åtgärdsobjekten är längre. Att åtgärds-

objekten är längre beror på att det sällan är ekonomiskt eller prak-

tiskt att etablera en arbetsplats för en allt för kort åtgärdssträcka. 

Ofta är de delar av en åtgärdsträcka som inte fallit ut pga. under-

hållstandarden i ett sådant tillstånd att de skulle åtgärdas ett eller 

ett par år senare och det är därför väl motiverat med längre åt-

gärdsobjekt.  

Kravnivåer i underhållsstandarden är uppdelat beroende på trafikklasser och 

skyltad hastighet. Följande trafikklasser används: 

 0-249 fordon/dygn 

 250-499 fordon/dygn 

 500-999 fordon/dygn 

 1000-1999 fordon/dygn 

 2000-3999 fordon/dygn 

 4000-7999 fordon/dygn 

 >8000 fordon/dygn 

Ett exempel (längsgående ojämnhet (IRI)) på underhållsstandardens gränsvär-

den visas i Tabell 2.  

Tabell 2. Krav på IRI-värden baserade på trafik och skyltad hastighet 
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Trafik (fordon/dygn) Skyltad hastighet (km/h) 

 120 110 100 90 80 70 60 50 

0-250   4,3 4,7 5,2 5,9 6,7 6,7 6,7 

250-500   4,0 4,4 4,9 5,5 6,3 6,3 6,3 

500-1000   3,7 4,1 4,5 5,1 5,8 5,8 5,8 

1000-2000   3,0 3,3 3,7 4,2 4,8 5,2 5,2 

2000-4000 2,4 2,6 2,9 3,2 3,6 4,1 4,9 4,9 

4000-8000 2,4 2,6 2,9 3,2 3,6 4,1 4,9 4,9 

>8000 2,4 2,6 2,9 3,2 3,6 4,1 4,9 4,9 

Effektsamband som gäller idag  

Effektsamband 2007 

Trafikverket har tagit fram publikationsserien Effektsamband för vägtransport-

systemet som stöd för dem som ska prioritera åtgärder som leder mot uppsatta 

mål på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Exempel på användningsområden 

är målformulering, trafikanalys, åtgärdsplanering och åtgärdsuppföljning. Ef-

fektsamband för vägtransportsystemet kan också användas som underlag till 

problemstudier, förstudier, utredningar och effektberäkningar etc.   

Inom detta område är effektsambanden ett underlag för att skatta det funktion-

ella tillståndet. 

Första versionen sammanställdes och gavs ut år 2000 i en publikationsserie un-

der benämningen ”Effektsamband 2000”. År 2008 uppdaterades rapportserien 

med de senaste årens forskning och benämns ” Effektsamband för vägtransport-

systemet”. Publikationsserien Effektsamband för vägtransportsystemet omfattar 

ett antal delar varav delen Drift och underhåll3 är aktuell i detta projekt.  

Effektkatalogen Drift- och underhåll är indelad enligt vissa prioriterade tjänster. 

De tjänster som beskrivs är:  

 drift av väg vintertid    

 drift och underhåll av belagd väg    

 drift och underhåll av grusväg    

 drift och underhåll av vägutrustning och sidoområden   

                                                      
3
 Vägverket (2008); Effektsamband – Drift och underhåll; Publikation 2008:8 
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Ambitionen med denna effektkatalog är att beskriva effekter av olika tillstånd 

och inte effekter av olika åtgärder. Ett viktigt syfte med effektsambanden som 

redovisas för drift och underhåll belagd väg är att beräkna kostnaden för väghål-

laren och nyttan för samhället jämfört med att ingen åtgärd genomförs. Grunden 

är att utnyttja resurserna på ett effektivt sätt (se avsnitt regeringen). Tillstånds-

förändringen mellan åtgärd och ingen åtgärd medför trafikeffekter som bränsle-

förbrukning, hastighetsförändring, däcksförbrukning, fordonsslitage, komfort 

mm. Dessa effekter värderas och trafikkostnader kan tas fram som kan jämföras 

med väghållarkostnaden för åtgärden. 

Vägytans tillstånd medför effekter för trafikant, omgivning och samhälle. I möj-

ligaste mån försöker man värdera dessa i pengar till en trafikantkostnad (Figur 

8).  

 

 

Figur 8. Kopplingen mellan tillstånd och kostnad 

Vägytans tillstånd beskrivs genom de mätningar som utförs på det belagda väg-

nätet och framför allt för spårdjup och ojämnhet i längsled (IRI). Idag finns inte 

modeller för att beskriva alla trafikanteffekter. De flesta modellerna har sam-

band för personbil och lastbilar (med/utan släp). Nedan listas de modeller som 

det finns utvecklade effektsamband (Tabell 3). 

Tabell 3. Effekter i Effektsamband 2000 

Effekt Påverkansfaktorer Mått 

Fordonskostnad   

Bränsleförbrukning 
f(IRI, makrotextur, rullmot-

stånd) 

Drivmedel (li-

ter) 

Däckslitage  f(IRI) Antal däck 

Fordonens funktionstid  f(IRI) Km (?) 

Reservdelsförbrukning  f(IRI)   Kr (andel av 
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nypris) 

Kapitalkostnad och värde-

minskning 
f(IRI) Kr 

Restid   

Hastighet f(IRI, lydighetsfaktor) Km/h 

Miljö   

Buller f(vägbeläggning) dB(A) 

CO2 f(bränsleförbrukning) Kg 

Partiklar 
f(hastighet, vägbeläggning, 

dubbdäcksfrekvens) 
Milligram/fkm 

Komfort f(IRI) Index 1-5 

Trafiksäkerhet  saknas  

Värderingar 

För att kunna jämföra olika effekter eller sammanväga effekter till ett index 

krävs att effekterna uttrycks i samma mått. Det vanligaste och enklaste är att 

värdera effekterna i kronor. Trafikverken uppdaterar befintliga värderingar inför 

varje ny planeringsomgång för att kunna göra samhällsekonomiska kalkyler av 

de olika åtgärdsförslagen som tas fram i planeringsarbetet. 

De kalkylvärden som presenteras i Vägverkets samhällsekonomiska kalkylvär-

den är beslutade av Vägverket och är de som huvudsakligen bör användas vid 

alla analyser utförda av eller åt Vägverket. Värden och metoder tillämpas i den 

Åtgärdsplanering som genomförs för perioden 2010-2020. I enlighet med upp-

drag från regeringen ska Trafikverket (tidigare Vägverket, Banverket, Luftfarts-

styrelsen och Sjöfartsverket) förbereda modeller och metoder för de samhällse-

konomiska bedömningar som krävs i åtgärdsplaneringen. Förberedelserna ska 

skapa förutsättningar för genomförande av relevanta och jämförbara analyser.  

Vägverkets kalkylvärden följer väsentligen de rekommendationer som tagits 

fram inom det verks-gemensamma samarbetet ASEK (arbetsgruppen för sam-

hällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder).  
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2.4 Genomgång av pågående och tidigare arbeten?  

Översikt pågående/genomförda projekt 

I det följande beskrivs några andra arbeten och projekt som rör forskning och 

utveckling av index, mått och som är relevanta att känna till för detta arbete. 

I projektet ”Nya mått för beskrivning av vägtillstånd ”(pågår 2010-2012) som 

utförs av VTI och finansieras av Trafikverket tas nya mått och indikatorer fram 

som kan implementeras. Projektet fokuserar på att utnyttja befintliga mätdata 

som finns i PMS databaserna i dag. För att möta troliga framtida behov har 

också föreslagits att nya data eller detaljgrad behövs vid datainsamlingen. 

Prognosmodeller 

Projektet har tagit fram en prognosmodell för makrotextur utryckt som MPD 

(Mean Profile Index). Modellen ska nu testas för de vanliga parametrarna IRI 

och spårdjup max också. 

Internationellt 

Framförallt vägförvaltningen i England (HA-Highway Agency, DfT-

Department for Transport and TRL-Transport Research Laboratory) har jobbat 

mycket med att ta fram och specificera indikatorer och hur de ska användas i 

vägsammanhang, se t.ex. http://www.pcis.org.uk/. 

ERA NET Road se http://www.eranetroad.org/ är en sammanslutning som fi-

nansierar projekt rörande vägforskning vid olika utlysningar. Sammanslutning-

en består av ca 15 vägadministrationer i Europa som var och en satsar medel i 

en gemensam pott för forskning. Flera utlysningar har gjorts bland annat en kal-

lad, Effective Asset Management Meeting Future Challenges där följande 7 pro-

jekt startats: 

ASCAM: Asset Service Condition Assessment Methodology 

EVITA: Environmental Indicators for the Total Road Infrastructure Assets 

EXPECT: Stakeholders' Expectations and Perceptions of the future Road 

Transport System 

HEROAD: Holistic Evaluation of Road Assessment 

PROCROSS: Development of procedures for cross asset management optimisa-

tion 
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SABARIS: Stakeholder Benefits and Road Intervention Strategies 

SBAKPI: Strategic Benchmarking and Key Performance Indicators 

Flera av dessa hanterar mer eller mindre utveckling eller nyttjande av indikato-

rer. Vid ännu en utlysning kallad Design - Rapid and Durable Maintenance 

Methods and Techniques startade 6 projekt varav 2 kan sägas passa in på arbetet 

med index, men projekten har just startat så inga resultat finns ännu. Dessa 2 är 

TOOLBOX - A Method to select Maintenance Candidates samt Intermat4PMS 

- Integration of Material-science based Performance Models into Life-cycle 

Analysis processed in the Frame of PMS. 

Vad är gjort tidigare om index? 

Genom åren har ett antal försök gjorts för att beskriva tillståndet på det statliga 

vägnätet. Detta avsnitt redogör i kortfattad form de försök som gjorts. 

Standarden på riksvägar och genomgående länsvägar 1 januari 1968 

De först kända försöken är daterade från början av 1960-talet. Som ett led i kart-

läggningen av standarden på det dåvarande riksvägnätet (E3-99) och länsvägnä-

tet (nr 100-402) har Vägverket gett ut rapporter om läget för åren 1962, 1964, 

1966 och 1968. Metoden som beskrivs i det följande är hämtad från rapporten 

som beskriver standarder år 1968
4
.  

Metoden gick ut på att med hjälp av vägkvalitetsgraderingar som syftade till att 

med ett siffermässigt uttryck (kvalitetspoäng) beskriva varje särskilt vägavsnitts 

tillstånd. Sedan en jämförelse gjorts mellan kvalitetspoäng och trafikvolym för 

ett vägavsnitt, har en klassificering av vägens tillstånd skett i olika standard-

klasser. 

Vid en vägkvalitetsgradering utgick man från en 2-fältsväg av högsta klass som 

erhöll 100 poäng om samtliga krav enligt gällande anvisningar och normalbe-

stämmelser uppfylldes. De faktorer som bedömdes var 

 Beläggning och beläggningens tillstånd 

 Bärighet 

 Vägsektion 

 Siktförhållande 

 Lutningar 

                                                      
4
 Statens Vägverk Centralförvaltningen (1968); Rapport angående standarden på riksvä-

gar och genomgående länsvägar                                      

http://www.eranetroad.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=212&Itemid=53
http://www.eranetroad.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=212&Itemid=53
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 Randbebyggelse  

För beläggningen och beläggningstillståndet fick vägen avdrag enligt följande 

tabell. Totalt var maxavdraget 10 poäng för denna del (Tabell 4). 

Tabell 4. Poängavdrag på beläggning och beläggningens tillstånd 

Beläggning Beläggningstillstånd 

Belagd väg  0 Fullgod beläggning 0 

Oljegrusväg 5 Godtagbar beläggning 5 

Grusväg  10 Mycket dålig beläggning 10 

Genom att se maxavdraget kan man se prioriteringen mellan de olika faktorer-

na. Beläggning och beläggningens tillstånd hade maxavdrag på 10 poäng, bä-

righet 20, vägsektion 40, siktförhållande 30, lutningar 10s amt randbebyggelse 

10 poäng. 

Med hjälp av denna metod kunde man uttala sig att 35,5 procent av riksvägnätet 

år 1968 hade fullgod standard, 29 procent godtagbar standard medan 35,5 pro-

cent hade en icke godtagbar standard och således var i behov av omedelbar om-

byggnad. Det sistnämnda procenttalet motsvarades av 4500 km och utgjorde ett 

mått på eftersläpningen i standard enligt rapporten. 

Eländesindex 

Ett försök att ta fram ett eländesindex gjordes i Vägverket Region Väst i början 

på 2000-talet
5
. Man ville ha ett mer objektivt mått på hur bärigheten varierar 

geografiskt inom regionen. De kom med ett förslag att använda sig av vägyt-

mätningarna för att undersöka på vilka sträckor förändringarna av spårdjup re-

spektive IRI var stora. Stora förändringar i dessa mätparametrar tyder på olika 

typer av bärighetsbrister. 

Man använde sig av tre klasser 1= godtagbar, 2= tveksam och 3= dålig för 400 

m sträckor. För att placera sträckorna i olika eländesklasser användes olika 

gränsvärden för spårdjup och IRI. Redovisning av klass kunde ske utifrån en-

bart spår respektive IRI var för sig, eller som ett sammanvägt värde där 

”sämsta” värde var dimensionerande för spår eller IRI (Tabell 5). 

                                                      
5
 Vägverket Konsult (2000); Eländesindex – Försök i tre kommuner; PM daterat 2000-

10-30 
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Tabell 5. Gränser för bedömning av spårdjup i eländesindex 

ÅDT Klass Gräns 

För ÅDT < 1000 for-

don/dygn 

Klass 1;  Mindre än 1 mm/år i till-

växt eller medeldjup på 

spår mindre än 5 mm. 

 Klass 2;  Mellan 1 och 2 mm/år i 

tillväxt. 

 Klass 3;  Tillväxten är större än 2 

mm/år. 

För ÅDT > 1000 for-

don/dygn 

Klass 1;  Mindre än 0,75 mm/år i 

tillväxt eller medeldjup 

på spår mindre än 5 mm. 

 Klass 2;  Mellan 0,75 och 1,6 

mm/år i tillväxt. 

 Klass 3;  Tillväxten är större än 

1,6 mm/år. 

Detta arbete omfattade tre kommuner i regionen och fortsatte påföljande år med 

att omfatta hela regionen
6
 och justeringar av kriterierna.  

Bärighetsindex 

Ytterligare en Vägverksregion tog fram ett index i början på 2000-talet. Väg-

verket Region Mälardalen tog fram ett bärighetsindex för att få veta bärighets-

tillståndet på ett antal vägar
7
. Metodiken baserades på ATB VÄG:s invente-

ringskapitel. Tillståndet för vägarnas avvattning, konstruktion och yta invente-

rades och baserat på dessa tre faktorer bestämdes sedan ett bärighetsindex. 

Vägobjektens uppbyggnad undersöktes med georadarmätning, provtagning och 

fallviktsmätning. Vägobjekten delades in i homogena sträckor baserat på resul-

tatet från georadarmätningen. De homogena sträckornas längd fick maximalt 

vara 500 meter. 

                                                      
6
 CG Enochsson (2002); Klassificering av belagda vägars tillstånd m a p ”bärighet”; PM 

daterat 2002-02-05 
7
 Vägverket Region Mälardalen (2001); Bärighetsutredningar 2001; VMN Dnr DR30 

2001:3285 



 
26           

 

Vägkonstruktionen klassades i tre klasser för varje homogen sträcka. Klass 1 

innebär att vägkonstruktionen har fullgod bärighet. 

Avvattningens tillstånd i form av dikes- och truminventering klassades i tre 

klasser för varje homogen sträcka. Klass 1 innebär att avvattningen fungerar 

tillfredställande.  

Vägytans tillstånd skall klassas i tre klasser för varje homogen sträcka. Klass 1 

innebär att vägytans tillstånd är tillfredställande. Skadekartering utfördes genom 

att vägens överyta inventerades med hjälp av ”Bära eller brista” med sträckin-

delningen 100 meter. Inventeringen skulle dels ge en översiktlig bärighetsbe-

dömning och dels en bedömning av varje skadetyp. Bedömningen baseras på 

svårighetsgrad och utbredning och ges med skalan 1-3 där 1 är det bästa värdet. 

I arbetet användes även RST-data i form av IRI och spårdjup. 

Slutligen kunde ett bärighetsindex beräknas utifrån de tre faktorerna vägkon-

struktion, avvattning och vägyta. Indexet viktades genom formeln: 

Bärighetsindex = 0,5*vägkonstruktion + 0,3*avvattning + 0,2*vägyta 

Vid redovisning markeras bärighetsindex i tre klasser med hjälp av färgval. 

Grön = Bärighetsindex < 1,7 

Gul = Bärighetsindex 1,7 – 2,5 

Röd = Bärighetsindex > 2,5 

Indexet skulle också redovisas som ett vägt medelvärde för hela vägobjektet. 

Farbarhetsindex 

Vägverket Region Norr tog fram ett farbarhetsindex för belagda vägar inför åt-

gärdsplaneringen 2010-2021. Syftet med projektet var att dels belysa betydelsen 

av noggrann skötsel av lågtrafikerade vägar och dels påvisa behoven av nöd-

vändiga åtgärder för att successivt uppnå tillståndsförbättringar.  

I syfte att kvantifiera vägar i olika tillstånd har regionen definierat högsta till-

låtna värden för ojämnheter och spårdjup utifrån regionens strategi för underhåll 

av vägnätet. Dessa värden är ”riktvärdena” och är satta för i första hand kvanti-

fiering av sträckor som inte uppfyller de grundläggande kraven på acceptabelt 

vägtillstånd. Vidare representerar dessa riktvärden deras uppfattning om le-

veranskvalité motsvarande Bas/Bas+ med fokus på främst användbarhet, fram-

komlighet och i viss mån även bekvämlighet utan att äventyra en god trafiksä-

kerhet. 
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Tillståndsparametrar som används är ojämnheter i längdsled (IRI) och spårdjup. 

Dessa parametrar tillsammans med uppgifter om trafikintensitet (ÅDT) använ-

des i syfte till att identifiera lägsta acceptabla standarder (på Basnivå) för olika 

väggrupper. Utifrån analyser av tillgängliga data har regionen kunnat göra en 

första kvantifiering av olika väggrupper som inte uppfyller kraven på leverans-

kvalité och därmed är i behov av olika typer av underhållsåtgärder.   

I syfte till att beskriva stråkets/vägavsnittets funktionella tillstånd har regionen 

utvecklat ett ”Farbarhetsindex” utifrån de ovan diskuterade parametrarna 

ojämnheter och spårdjup samt senast utförda åtgärd uttryckt i antal år.  Farbar-

hetsindex har ingen enhet och kan endast användas vid prioriteringar mellan 

olika stråk/vägavsnitt utifrån ett tekniskt perspektiv. Farbarhetsindex beräknas 

som:  

     a + 0,6 * b + 0,1 * c där:  

 a = medelvärdet för IRI (20 m sträckor för hela stråk/vägavsnitt)  

 b = medelvärdet för spårdjup (20 m sträckor för hela stråk/vägavsnitt)  

 c = år från ”senaste åtgärd”   

Farbarhetsindex används vid underhållsplanering utifrån ett tekniskt perspektiv. 

Den egentliga användningen av farbarhetsindex är prognostisering och sche-

maläggning av behoven för underhållsinsatser för en lista med objektskandida-

ter under till exempel en femårsperiod. För detta ändamål tog regionen fram 

riktvärden för farbarhetsindexet för olika väggrupper (Tabell 6).  

Tabell 6. Riktvärden för farbarhetsindex för olika väggrupper  

Väggrupp Åtgärd inom 

 1 år 3 år >5 år 

1. Nationella vägar och vägar med ÅDT 

>2000  

>9,0 8,5-9,0 8,0-8,5 

2. Vägar med vägnr 90-400 och övriga 

vägar med ÅDT 500-1999  

>10,5 10-10,5 9,5-10 

3. Vägar med vägnummer>400 och ÅDT 

60-499  

>12,0 11,5-12 11-11,5 

4. Vägar med vägnr >400 och ÅDT <60 >13,5, Görs om till grusväg 

Användningen av tabellen är att farbarhetsindexet måste överskrida ett värde på 

9.0 för ett stråk/vägavsnitt i väggruppen 1 innan den kvalificeras för åtgärd 
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inom ett år. Motsvarande riktvärde för farbarhetsindex för ett stråk/avsnitt i 

väggrupp 2 är 10.5. Detta tekniska perspektiv kompletterades sedan med en be-

dömning av vägarnas/stråkens funktion utifrån ett samhälls- och användarper-

spektiv som resulterade i åtgärdslistor för det kommande verksamhetsåret. 

Väghållarindex 

Under 80-talet användes ett s.k. Väghållarindex av Vägverket. Detta utgår från 

mätning av spårdjup och längsgående ojämnheter samt okulär bedömning av 

krackeleringar och sprickor. Den okulära bedömningen utfördes samtidigt med 

mätning och bedömningen är därmed utförd i trafikhastighet. 

Väghållarindex beräknas genom att först transformera resp. tillståndsvariabel 

till poäng och sedan addera poäng. Den maximala poängsumman är 100. 

Prioritetsklassning 

I underhållssystemet PUB (Planering av Underhåll av Belagda vägar), som är 

en föregångare till Trafikverkets PMS användes en indelning i prioritetsklasser. 

Prioritetsklassning innebär att en prioritet 1-4 åsätts en enskild vägsträcka där 1 

är sämst och 4 bäst. Denna klassning utgick från krav enligt Regler för Under-

håll och Drift (). Klassningen baseras på variationen av tillståndet, spårdjup och 

ojämnheter (IRI) längs en homogen sträcka.  
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3 COST 354 – Pavement Performance 
Indicators 

Ett viktigt underlag till projektet är de arbeten som genomfördes inom ramen 

för COST 354. I detta kapitel redovisas resultaten från detta projekt vad gäller 

struktur, parametrar, vikter etc. 

3.1 Bakgrund 

COST 354 var ett gemensamt europeiskt projekt med 23 deltagande europeiska 

länder samt USA. Projektet startade 2004 och avslutades 2008. Huvudsyftet 

med projektet var att definiera enhetliga europeiska index och prestandakriterier 

för vägbeläggningar som beaktar både trafikantens och väghållarens behov. 

Detta förväntas ge vägledning om nuvarande och framtida behov i konstruktion 

och underhåll, på både nationell och europeisk nivå. 

Att specificera prestandakriterier utifrån både väghållarens och trafikantens per-

spektiv är en huvudförutsättning för effektiv design, konstruktion, underhåll och 

funktionalitet hos vägbeläggningar. För att få ett mått på i vilken grad vissa mål 

uppnåtts eller hur väl prestandakriterier mötts kan speciella index som karakte-

riserar vägbeläggningen beräknas. I syfte att få en konsekvent standard i Europa 

bör man ha enhetliga prestandaparametrar för olika vägkategorier (motorvägar, 

landsvägar och lokala vägar etc.). 

De individuella prestandaparametrar som används i Europa idag är inte, eller är 

bara i viss mån jämförbara, beroende på att man utnyttjar olika faktorer, klassi-

ficeringar och mättekniker etc. Bara genom att använda samma mått kan inter-

nationella jämförelser tillåtas vad det gäller prestanda hos vägbeläggningar. En-

hetliga indikatorer skulle kunna ligga till grund för framtida underhållssatsning-

ar på projekt inom infrastruktur på europeisk nivå. På samma sätt skulle de 

kunna utnyttjas för att specificera en lägsta europeisk standardnivå för vägbe-

läggningar och med detta även peka ut områden som är i behov av nyinveste-

ringar. Prestandaparametrar för vägbeläggningar skulle också kunna fungera 

som indata till ”Pavement Management Systems” (PMS) för att uppskatta be-

hovet av underhåll och därmed också objektivt bedöma behovet av omplacering 

av medel för underhåll av belagda vägar. 

Ett ytterligare syfte med COST354-projektet var att gruppera de individuella 

prestandaparametrarna och indexen i representativa kombinerade prestandapa-

rametrar som kan delas in i kategorierna funktionella, strukturella och miljöpre-

standaindex. Därutöver skapades ett globalt prestandaindex med vilket det 

övergripande tillståndet hos vägbeläggningarna beskrivs. Detta kan utnyttjas vid 

generella optimeringsproblem. 
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Den vetenskapliga metod som användes i arbetet i COST 354 omfattade indel-

ning i olika arbetsgrupper för detaljstudier och via enkäter och expertkunskap 

samla in befintlig information om befintlig kunskap för att sedan analysera och 

utveckla modeller för de olika indexen.  

Arbetet påbörjades 2004 och drevs i olika arbetsgrupper. Processen i arbetet 

inleddes med en omfattande enkätundersökning avseende vad som används 

idag. Detta arbete har lett till en databas som utnyttjades för att föreslå enskilda 

index.  Därefter tog man fram kombinerade individuella index till funktionella, 

strukturella och miljöindex och slutligen skapades ett generellt index utifrån de 

kombinerade indexen. Följande Figur 9 visar förhållandet mellan tekniska pa-

rametrar (TP, eg. mätvärden), singel prestandaindex (PI), kombinerade pre-

standa index (CPI) och generellt index (GPI).  

 

Figur 9.  Förhållandet mellan mätdata till generellt index (källa Cost 354) 

3.2 Enskilda index 

I arbetet med COST354 identifierades en uppsättning av egenskaper, där avsik-

ten var att ta fram ett motsvarande enskilt index eller "Performance Index" (PI). 

Ett performance index (Enskilt index) kan vanligen härledas från en teknisk pa-

rameter som är en fysiskt mått som fångats med hjälp av vägytemätningar (för 

ytterligare information om hierarkin mellan mätdata och index se avsnitt 2.2). 

Syftet var att indexet skulle avspegla viktiga egenskaper hos vägen.  De egen-

skaper som identifierades var: 

 Längsgående jämnhet 

 Tvärgående jämnhet 
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 Makrotextur 

 Friktion 

 Bärighet 

 Buller 

 Luftföroreningar 

 Sprickbildning 

 Ytdefekter. 

Enskilda index skapas genom att en teknisk parameter eller ett mätt värde trans-

formeras till en skala. I COST 354 används en skala 0-5 där 0 är bäst och 5 

sämst.  Eftersom ett av syftena var möjligheten att jämföra mellan länder samti-

digt som mätta värden varierar från land till land togs transformeringsfunktioner 

fram för framtagning av de enskilda prestanda index. Transformeringen kan ske 

på olika sätt, bl. a beroende på tillgång till: 

 Användaren använder transformeringsfunktioner som beskrivs av 

COST354. 

 Användaren använder samma tekniska parametrar som COST 354 men 

en annan transformeringsfunktion för att härleda ett index i skala 0-5. 

 Användaren använder andra tekniska parameter och tillämpar sin egen 

transformeringsfunktion för att härleda ett index i skala 0-5. 

 Användaren ger direkt ett värde i skala 0-5. 

I COST 354 togs fem indikatorer fram som tillsammans beskriver vägytans till-

stånd utifrån olika aspekter. I COST 354 föreslagna transformeringsfunktioner 

redovisas i följande Tabell 7. 
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Tabell 7. Transformeringsfunktioner för fem singel prestanda index 

Prestanda index 

Teknisk pa-

rameter 

(mätvärde) 

Index Transformationsfunktion 

Längsgående 

ojämnheter  
IRI (mm/m) 

PI_evenness Mer  restriktivt: 

(PI_E) PI_E = MIN(5;0.1733·IRI
2
+0.7142·IRI-0.0316) 

  Mindre restriktivt: 

  PI_E = MIN(5; 0.816·IRI) 

Tvärgående ojämnhet Spårdjup (mm) 

PI_rutting För alla vägklasser: 

(PI_R) PI_R = MIN(5;-0.0016·RD
2
 + 0.2187·RD) 

  För riksvägar och primära länsvägar: 

  PI_R = MIN(5;-0.0015·RD
2
 + 0.2291·RD) 

  För sekundära/tertiära och lokala vägar: 

  PI_R = MIN(5;-0.0023·RD
2
 + 0.2142·RD) 

Friktion 

SFC (0 to 1) PI_friction 
PI_F = MIN(5;-17.600*SFC+11.205) 

at 60 km/h (PI_F) 

LFC (0 to 1)   
PI_F = MIN(5;-13.875*LFC+9.338) 

at 50 km/h   

Makro-textur MPD (mm) 

PI_macro-texture För riksvägar och primära länsvägar: 

(PI_T) PI_T = MIN(5;6.6 - 5.3 MPD) 

  För sekundära vägar: 

  PI_T= MIN(5;7.0 - 6.9 MPD) 

Bärighet 

Residual life/ 
PI_bearing capaci-

ty 
PI_B = MIN(5;5·(1- R/D)) 

Design life 

[R/D] 
(PI_B) 

SCI300 (µm) 
  PI_B = MIN(5;SCI300/129) for weak bases 

  PI_B = MIN(5;SCI300/253) for strong bases 

Buller - - - 

Avgasutsläpp - - - 
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Exempel 

Följande exempel visar hur det praktiskt kan gå till och avser transformering av 

längsgående ojämnheter IRI till skala 0-5 enligt Tabell 7 ovan. Enligt tabellen är 

transformeringsfunktionen följande: 

    (1) 

)     (2) 

Beräkning enligt (1) är mindre tolerant till ojämnheter medan beräkning enligt 

(2) är mer tolerant.  Det är ingen uttalad differentiering på vilka typer av vägar 

resp. transformering är tillämpbar men det bör noteras att det inte anges någon 

differentiering i trafikmängd. Ett rimligt antagande är att transformeringen avser 

vägar med förhållandevis hög trafik. 

 

Figur 10. Transformering av IRI i COST 354 

Transformeringen leder till att vägar med IRI större än 2.6 mm/m resp. 3.7 

mm/m klassas som dåliga, dvs. över indexvärdet 3. Följande exempel avser 

transformering av spårdjup till skala 0-5 enligt Tabell 4 ovan. Transformerings-

funktionerna enligt tabellen är  

   (3) 

   (4) 

   (5) 

Beräkning enligt (3) avser alla vägar; (4) motorvägar och primära vägar och (5) 

sekundära och lokala vägar. 
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Figur 11. Transformation av spårdjup i COST 354 

Transformeringen leder till att vägar med spår större än 15.5 mm, 14.5 mm resp. 

17.2 klassas som dåliga. För textur används följande transformeringsfunktioner 

Motorvägar och primära vägar 

    (6) 

Sekundära vägar 

     (7) 

 

Figur 12. Transformation av Megatextur (MPD) i COST 354 

Transformeringen leder till att vägar med makrotextur (MPD) mindre än 0.7 

mm resp. 0.6 klassas som dåliga. 
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3.3 Kombinerade index 

Nästa mål var att med hjälp av matematiska samband utifrån enskilda index be-

räkna fyra kombinerade index (Combina Performance Indikator, CPI), som re-

presenterar effekter som är viktiga för trafikanter och väghållare: 

 Säkerhetsindex 

 Komfort index 

 Strukturella index 

 Miljöindex 

Det konstaterades att de kombinerade indexen enbart avser effekten av belägg-

ningar och att de inte ger en övergripande bild. Det konstaterades vidare att det 

inte gick att härleda ett miljöindex. 

De kombinerade prestanda indexen kategoriseras i fyra grupper som represente-

rar olika användningsområden. En enskilt index kan användas för beräkning av 

en eller flera kombinerade prestanda index. I COST 354 rekommenderas vilka 

enskilda index som kan användas för beräkning av kombinerade index. För att 

få så många länder som möjligt att ta fram kombinerade index definierades tre 

nivåer på indata för beräkning av de olika kombinerade index (Tabell 8). 

Tabell 8. Indataparametrarna för kombinerade index 

*) including bleeding only 

Level Comfort Index Safety Index 

Minimum PI_E PI_F 

Standard PI_E, PI_SD, PI_R PI_F, PI_R, PI_T 

Optimum 
PI_E, PI_SD, PI_R, PI_T, 

PI_CR 

PI_F, PI_R, PI_T, PI_SDcat1
*)

, 

PI_SDcat2 

Level Structural Index Environmental Index 

Minimum PI_B - 

Standard PI_B, PI_CR - 

Optimum PI_B, PI_CR, PI_R, PI_E 
PI_E or air pollution, PI_T or 

noise labelling; PI_SDcat2 

PI_E=PI evenness PI_R=PI rutting 

PI_F=PI friction PI_T=PI macro-texture 

PI_CR=PI cracking  PI_B=PI bearing capacity 

PI_=PI surface defects (all categories) PI_SDcat1=PI surface defects category 1 

PI_SD cat2=PI surface defects category 2   
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Rekommendationen baseras på undersökning av i Europa och USA förekom-

mande kombinerade index. 

Beräkning av kombinerade index påverkas mycket av det maximala vägda en-

skilda indexet men påverkas av alla enskilda index. Två alternativ utvecklades:  

Alternativ 1 utgår från det maximalt vägda indexet och påverkan av medelvär-

det av övriga viktade enskilda index där storleken på påverkan anges med en 

faktor p. 

  

 där I1 ≥ I2 ≥ I3 ≥ I4 ≥….. ≥ In 

 I1 = W1  * PI1 ; I2 = W2  * PI2 ;……. In = Wn  * PIn  

 p = Influensfaktor – mellan 10 och 20%  

Alternativ 2 utgår från det maximalt vägda indexet och påverkan av det näst 

största viktade enskilda indexet där storleken på påverkan anges med en faktor 

p. 

 

 där I1 ≥ I2 ≥ I3 ≥ I4 ≥….. ≥ In 

 I1 = W1  * PI1 ; I2 = W2  * PI2 ;……. In = Wn  * PIn  

 p = Influensfaktor – mellan 10 och 20%  

Baserat på undersökningar från Tyskland anges influensfaktor p ligga mellan 10 

och 20 %. 

Bägge alternativen innebär att det kombinerade indexet aldrig kan bli bättre än 

det enskilda indexens sämsta värde och att om flera index visar på dåliga värden 

så blir det kombinerade indexet sämre. 

Baserat på bedömning av projektets deltagare upprättades vikter på resp. enskilt 

index. Dessa vikter används vid beräkning av de olika kombinerade indexen. 

Vikter måste anges eller beräknas så att det maximala värdet av vikterna alltid 

är 1. Följande tabeller anger rekommenderade vikter för det europeiska vägnä-

tet. 
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Tabell 9. Vikter för inmatning av parametrar för ett komfort Index 

Komfort Index 

Single Performance 

Index 

Weight W’ [0-1] 

(0 = lowest importance, 1 = highest importance) 

Comfort Index 

min*) max*) median mean 

PI evenness (PI_E) 1.0 1.0 1.0 1.0 

PI rutting (PI_R) 0.6 0.8 0.8 0.7 

PI texture (PI_T) 0.3 0.5 0.5 0.4 

PI surface defects 

(PI_SD) 

0.3 0.8 0.8 0.6 

PI cracking (PI_CR) 0.3 0.8 0.6 0.5 

*) second largest and lowest value of statistical evaluation 

Tabell 10.  Vikter för ingångsparametrar för ett trafiksäkerhets Index 

Trafiksäkerhets Index 

Single Performance 

Index 

Weight W’ [0-1] 

(0 = lowest importance, 1 = highest importance) 

Safety Index 

min*) max*) median mean 

PI rutting (PI_R) 0.8 1.0 1.0 0.9 

PI friction (PI_F) 0.4 1.0 1.0 0.9 

PI texture (PI_T) 0.4 0.9 0.5 0.6 

PI surface defects 

(PI_SD) 
0.2 0.8 0.7 0.6 

*) second largest and lowest value of statistical evaluation 
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Tabell 11. Vikter för ingångsparametrar för ett strukturellt index 

Strukurellt Index 

Single Performance 

Index 

Weight W’ [0-1] 

(0 = lowest importance, 1 = highest importance) 

Structural Index 

min*) max*) Median mean 

PI evenness (PI_E) 0.5 0.8 0.7 0.6 

PI rutting (PI_R) 0.4 0.8 0.5 0.5 

PI cracking (PI_CR) 0.8 1.0 0.9 0.9 

PI bearing capacity 

(PI_B) 

1.0 1.0 1.0 1.0 

*) second largest and lowest value of statistical evaluation 

3.4 Generellt index 

På den högsta nivån görs en beräkning av ett generellt index (General Perfor-

mance Indicator, GPI). GPI är en matematisk kombination av enskilda- 

och/eller kombinerade index och ger ett första intryck av beläggningens skick. 

Detta kan användas översiktligt på nätverksnivå eller för att identifiera dåliga 

vägavsnitt. Denna information kan också användas för att upprätta en generell 

underhållsstrategi.  Följaktligen är en generell indikator ett användbart verktyg 

för beslutsfattare att bedöma det allmänna tillståndet i nätverket och för att ut-

värdera framtida strategier och finansieringsbehov. 

Beräkning av ett generellt index sker i princip på samma sätt som för kombine-

rade index. Alternativ 1 utgår från det maximalt vägda kombinerade indexet och 

påverkan av medelvärdet av övriga viktade kombinerade index där storleken på 

påverkan anges med en faktor p. 

 

 där I1 ≥ I2  ≥….. ≥ In 

 I1 = W1  * CPI1 ; I2 = W2  * CPI2 ;……. In = Wn  * CPIn  

  p = Influensfaktor – mellan 10 och 20%  
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Alternativ 2 utgår från det maximalt vägda kombinerade indexet och påverkan 

av det näst största viktade kombinerade indexet där storleken på påverkan anges 

med en faktor p. 

 

 där I1 ≥ I2 ≥ ….. ≥ In 

 I1 = W1  * CPI1 ; I2 = W2  * CPI2 ;……. In = Wn  * CPIn  

  p = Influensfaktor – mellan 10 och 20%  

Även här bör påverkan faktorn p ligga mellan 10 och 20 %. 

Vikter på resp. kombinerat index baseras på undersökning av projektets delta-

gare där man för varje deltagande land tillfrågade representanter för följande 

grupper: Myndigheter, väghållare, forskare och trafikanter. Baserat på denna 

undersökning rekommenderas följande värden. 

Tabell 12. Föreslagna viktfaktorer 

Motorvägar 

Trafiksäkerhet Komfort Struktur Miljö 

1.00 0.70 0.65 0.25 

Primära länsvägar 

Trafiksäkerhet Komfort Struktur Miljö 

1.00 0.70 0.80 0.30 

Sekundära och andra vägar 

Trafiksäkerhet Komfort Struktur Miljö 

1.00 0.65 1.00 0.35 

4 Olika metoder för beräkning av 
index 

Detta kapitel visar projektets anpassning av resultaten från COST 354 till 

svenska förhållanden. Utifrån olika tillvägagångsätt görs några ställningstagan-

den för det fortsatta arbetet. 
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4.1 Skalor  

För att uppnå syftet att med index beskriva tillståndet på vägnätet på ett över-

skådligt och lättfattligt sätt kan olika alternativa skalor användas. En vanlig 

skala, som också rekommenderats i COST 354, är en femgradig skala (0-5) där 

0 anger det bästa tillståndet och 5 det sämsta. För svenskt vidkommande kan det 

tyckas ologiskt att 5 uttrycker det sämsta tillståndet eftersom vi, enligt den 

”gamla” betygsskalan, är mer vana med att 5 uttrycker det bästa tillståndet.  

Ett annat alternativ är att utrycka skalan i en hundragradig skala 0 – 100 där 0 är 

sämst och 100 bäst. Detta innebär att 100 innebär en ”perfekt” väg eller en 100 

% -ig väg och 0 en väg som ”saknar” funktion. Den 100-gradiga skalan kan de-

las i olika klasser som uttrycks numeriskt eller verbalt (Figur 13).  

Beräkningstekniskt är det ingen skillnad mellan alternativen. 

 0-20 

Mycket dåligt 

Mycket dåligt 

Dåligt Dåligt 

Dåligt 

20-40 

OK 

Dåligt 

40-60 OK OK 

OK 

Bra 

60-80 Bra 

Bra 

80-100 Mycket bra Mycket bra Bra 

Figur 13. Exempel på 100 gradig skala och indelning i olika klasser 

Projektets ställningstagande är att använda en hundragradig skala och beroende 

på användningen av index dela in i klasser. Motivet är: 

 Den hundragradiga skalan är intuitiv och enkel att förstå 

 Skalan kan genom klassindelning anpassas för olika användare 
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4.2 Typer av index 

Enskilda index för vägyta (EIx) 

Enskilda index beräknas genom omräkning av mätta variabler till en 100-gradig 

skala. För att skapa enskilda index skapas en transformeringsfunktion som räk-

nar om mätta värden till index. Transformering kan göras enligt olika principer. 

Ett tillvägagångsätt är att låta index avspegla effekter där effektsambanden häm-

tas från Effektsamband 2007 (se sid 19 ).  Detta kan illustreras med följande 

exempel som baseras på sambandet mellan ojämnheter, IRI, och restid och 

kostnaden för den restidsförlust ojämnheterna medför (Figur 14). 

 

Figur 14. Samband restidskostnad och ojämnhet vid hastighetsgräns 90 km/h 

 

De lodräta linjerna illustrera indelning i index efter varje ökning av 0.2 kr/fkm. 

Figuren visar ett problem då sambanden ser olika ut för personbil och lastbil 

samt för olika hastighetsgränser. Denna indelning leder också till att mycket 

stora delar av vägnätet kommer att bli klassade som mycket bra. Ett annat pro-

blem är att detta tillvägagångssätt är avhängigt av att det finns effektmodeller 

som beskriver alla effekter, vilket det inte gör. 

Ett annat tillvägagångssätt är att utifrån aktuellt tillstånd med hjälp av prognos-

modeller beräkna tiden fram till gränsvärde enligt underhållsstandard dvs. be-

räkning av återstående livslängd. Varje index skulle då motsvara en viss återstå-

ende livslängd (Tabell 13). 
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Tabell 13. Exempel på index indelat efter återstående livslängd. 

Index Återstående livslängd 

0-20 <-5 år 

20-40 -5 – 0 år 

40-60 0-5 år 

60-80 5-10 år 

80-100 >10 år 

Detta tillvägagångsätt förutsätter tillgång till relevanta prognosmodeller (se mer 

sid 9 Prognosmodeller ). 

Ett tredje tillvägagångsätt är att utgå från underhållsstandard. Gränsvärden en-

ligt underhållsstandard anger gräns för vad som betraktas som dåligt och myck-

et dåligt. Denna gräns indikerar en brist och därmed ett behov av åtgärd.  

Funktionen kan göras mycket enkel som en rät linje med randvillkoren enligt 

Tabell 14. 

Tabell 14 Randvillkor för rätlinjig transformation 

Mätta värden Index 

Gränsvärde enligt underhållstandard. 

Sämre värden betraktas som dålig 

väg 

40 

Initialt värde (perfekt väg) 100 

Vi antar att vid IRI = 5 uppnås gränsvärdet för underhåll enligt underhållstan-

dard. En ny väg har IRI = 1. En linjär funktion därmed dras mellan 1 och 5 vil-

ket åskådliggörs i följande figur och extrapoleras. I detta exempel ger IRI>7.5 

ett index=0. 
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Figur 15. Principbild over en rätlinjig transformation 

Ett mer avancerat sätt är att sätta fler randvillkor är att använda följande Tabell 

15. 

Tabell 15. Randvillkor för avancerad transformation 

Mätta värden Index 

Gränsvärde enligt underhållstandard. 

Sämre värden betraktas som dålig väg 

40 

Gränsvärde som beskriver gräns mellan 

OK väg och bra väg.  

60 

Initialt värde (perfekt väg) 100 

Gränsvärde som beskriver gräns mellan OK väg och bra väg kan beräknas så att 

de vägar som klassas som OK är de vägar som är aktuella för åtgärd inom 10 år. 

Detta gränsvärde beräknas utifrån gränsvärde enligt underhållsstandard och till-

gängliga prognosmodeller. 

Fler randvillkor innebär en mer avancerad transformeringsfunktion enligt Figur 

16. 

Mätt tillstånd 

In
d

e
x

 



 
44           

 

 

Figur 16. Principbild över en avancerad transformation 

De beskrivna alternativen utgår från att beräkning sker med en transformerings-

funktion. Ett enklare sätt är att göra en direkt klassindelning genom att ange 

mellan vilka intervall olika index gäller. Detta ger ett index i en diskret skala, 

jämfört med transformeringsfunktioner som ger en kontinuerlig skala (Figur 

17).   

 

Figur 17. Exempel på klassning av index 

 

Mätt tillstånd 

In
d

e
x
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4.3 Kombinerade index 

Kombinerade index skapas genom sammanvägning av olika enkla index. En 

princip vid sammanvägningen är att kombinerade index inte ska ha ett bättre 

värde än något av de enkla indexen. 

Kombinerade index kan teoretiskt användas för att beskriva olika funktioner: 

Framkomlighet, Komfort, Trafiksäkerhet, Miljö, Strukturellt eller enbart som 

Åkkvalitet och Strukturellt.   

Sammanvägningen bör baseras på kända effektsamband i kombination med an-

satta viktningsfaktorer då direkta effektsamband saknas. 

Som bas används den modell som beskrivs i COST 354 med anpassning till 

vald indexskala, se mer på sid 35 Kombinerade index. 

4.4 Generellt index 

Generellt index skapas genom sammanvägning av kombinerade index och re-

sulterar i ett index som beskriver tillståndet. 

Som bas används även här den modell som beskrivs i COST 354 med anpass-

ning till vald indexskala, se mer på sid 38 Generellt index. 
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5 Genomförande 

5.1 Testdata 

Testdata innehåller data från PMS, ursprungligen skapade för att testa utfallet 

av underhållsstandard. Tillståndsvärden är redovisade för 100-m sträckor. Test-

data innehåller ingen historik utan enbart den senaste mätningen. Eftersom den 

senaste mätningen kan vara ett par år gamla görs en prognos fram tom 2010-12-

31.  

Prognos görs med en rätlinjig modell som tas fram från tidserier för sträckor.  

Vad avser längsgående ojämnheter (IRI) och spårdjup är det önskvärt att ta fram 

prognoskonstanter baserat på analys av tidsserier för varje 100-m sträcka men 

eftersom historik för 100-m sträckor saknas så utnyttjas i detta projekt resultat 

från tidigare utförda analyser av homogena sträckor (). Detta innebär att för 

längsgående ojämnheter (IRI) och spårdjup matchas genomsnittliga prognos-

konstanter per trafikklass och län på resp. 100-m sträcka. 

Vad avser makrotextur (MPD) och kantdjup saknas prognoskonstanter. Här an-

tas schablonmässigt följande: 

 Makrotextur minskar med 0.015 mm per år 

 Kantdjup ökar med 1.8 mm per år 

Detta innebär att prognoser i princip görs med schabloner med utgångspunkt 

från senaste mätning. När historik på 100-m värden finns tillgängliga görs pro-

gnoser baserat på tidsserier för 100-m sträckor. Det sistnämnda innebär möjlig-

het till bättre prognoser. 

Testdata omfattar ca 84 000 km körbanelängd. Av dessa har ca 72000 mätta 

data. Den vanliga orsaken till att mätdata saknas är att åtgärd utförts efter sen-

aste mättillfälle. I dessa fall ansätt värden baserat på schablonvärden från analys 

av liknande sträckor där mätning skett. Därmed saknas data endast då det inte 

finns underlag för prognos ex ingen uppgift om beläggningsålder eller trafik.  

5.2 Transformationsfunktioner för enskilda index 
(EIx) 

Transformeringsfunktioner för enskilda index används för att räkna om mätta 

variabler till index i skala 0-100 där 100 är en mycket bra väg och 0 en mycket 

dålig väg. Index beräknas för variablerna längsgående ojämnhet, tvärgående 

ojämnhet, makrotextur och kantdjup,  
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Olika transformeringsfunktioner testas i syfte att finna en i dagsläget bästa 

funktion att använda i fortsatt arbete. 

COST 354 

I COST 354 användes en skala 0-5 där 0 är en mycket bra väg och 5 en mycket 

dålig. För att i alla tester av transformeringsfunktionen få samma skala räknas 

den femgradiga skalan om till skalan 0-100.  

För längsgående ojämnheter (IRI) föreslås två funktioner: 

Mer restriktiv 

 

Mindre restriktiv 

 

Uppdelningen i mer restriktiv och mindre restriktiv är baserad på variationen 

mellan olika länder i Europa. Denna variation kan bero på variation i trafik och 

variation i vilka vägnät man har ansvaret för. En tolkning är att den mer restrik-

tiva funktionen avser ett mer högtrafikerat vägnät och att den mindre restriktiva 

funktionen avser ett vägnät med mindre trafik.  

För tvärgående ojämnheter, uttryckt som spår, anges i COST 354 tre transfor-

meringsfunktioner: 

Alla vägar 

 

Motorvägar och primära vägar 

 

Sekundära och lokala vägar 

 

För makrotextur (MPD) anges i COST 354 två transformeringsfunktioner: 

Motorvägar och primära vägar 
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Sekundära vägar 

 

Beräkning med funktioner från COST 354 visas grafiskt i Figur 18 

 

  

 

 

 

Figur 18. Transformationsfunktioner för olika tillståndsmått baserat på COST 
354 

Rätlinjig transformation 

 

 

 

 

där 

GV0x är gränsvärden enligt underhållsstandard 



 

 49 
 

 

MPD x avser MPD Höger spår, mellan spår eller vänster spår.  

GVI är gränsvärdesindex som motsvarar GV0x 

Gränsvärdetsindex (GVI) testas som 0, 20 eller 40. Innebörden är att då index är 

lägre än dessa värden så klaras inte underhållsstandarden 

Beräkning med rätlinjiga funktioner visas grafiskt i Figur 19 

 

  

  

Figur 19. Exempel på transformeringar vid olika gränsvärden enligt underhåll-
standard (GV0) och GVI=40 

Avancerad transformation 

Ett andra gränsvärde, förutom gränsvärde enligt underhållsstandard beräknas. 

Detta beräknas här som gräns för vad som kommer att falla ut inom 10 år och 

innebär i princip att återstående livslängd byggs in i indexberäkningen. 
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Där  

GV0x är gränsvärde enligt underhållsstandard 

GV10x är gränsvärde för utfall om 10 år 

b_x är årlig tillståndsförändring för resp. variabel x  

a,b är hjälpvariabler 

X_IndexAT  är index beräknat med avancerad transformering för resp. variabel 

X. 

Den avancerade transformeringsfunktionen är i hög grad beroende på prognos-

modellernas kvalitet. 

5.3 Beräkning av kombinerade index (KIx) 

Samma princip som används i COST 354 används men med följande modifie-

ringar: 

 Omräkning till skala 0-100 

 I COST 354 används det sämsta värdet plus ett tillskott baserat på medel-

värde av de övriga. Här används inte medelvärde utan median med motivet 

att medianen inte påverkas av extremvärden på samma sätt som medelvär-

det. 

 

där I1 ≥ I2 ≥ I3 ≥ I4 ≥….. ≥ In 

I1 = W1  *(100-EI1); I2 = W2  *(100-EI2);……. In = Wn  * (100-EIn) 

Wn=viktningsfaktorer 

p = Influensfaktor – mellan 0 och 20 % 
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Viktningsfaktorer ansätts efter vilken funktion som avser beskrivas. Valda 

funktioner är: 

 Framkomlighet 

 Komfort 

 Säkerhet 

 Miljö 

 Strukturellt 

Följande Tabell 16 beskriver de viktningsfaktorer som används 

Tabell 16. Viktningsfaktorer för beräkning av kombinerade index 

 Framkomlighet Komfort Säkerhet Miljö Strukturellt 

IRI 1.0 1.0 0.6 0.4 1.0 

Spår 0.8 0.8 1.0 1.0 0.7 

MPD H 0.1 0.4 0.4 0.7 0.0 

MPD M 0.1 0.4 0.4 0.7 0.0 

MPD V 0.1 0.4 0.4 0.7 0.0 

Kantdjup 0.3 0.3 0.3 0.1 0.8 

Viktningsfaktorerna är ansatta utifrån COST354, bedömning av vilka effekter 

olika variabler, effektsamband samt till viss del baserat på resultat i VTI Rap-

porter från projektet ”Trafikanternas krav på vägars tillstånd”. 

För framkomlighet är längsgående ojämnheter (IRI) den viktigaste variabeln 

följt av spårdjup. Textur (MPD) bedöms ha en ringa inverkan. Kantdjup har en 

viss inverkan eftersom svaga vägkanter medför att framförallt tyngre fordon 

förväntas reducera hastigheten. Kantdjup orsakar även en krängningseffekt för 

alla fordon. 

För komfort gäller i princip samma som för framkomlighet men här bedöms 

textur ha en större inverkan eftersom låg textur ger en uppfattning av sämre 

friktion. I dagsläget betraktas låga texturvärden. Om hänsyn tas till höga textur-

värden påverkar texturen komforten då höga texturvärden förväntas ge högre 

internt buller i ett fordon. 

För säkerhet är spår den viktigaste variabeln följt av längsgående ojämnheter 

(IRI) och textur (MPD).  
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För miljö bedöms spårdjup vara den viktigaste variabeln. En orsak till detta är 

att djupare spår försvårar vinterväghållning och att därmed förväntas saltan-

vändningen öka. För textur ligger miljöaspekten främst i ökat externt buller och 

i ökar rullmotstånd. 

Strukturell index påverkas främst av längsgående ojämnheter (IRI) följt av 

kantdjup och spår. I dagsläget behandlas absolut värden av längsgående ojämn-

heter, spår och kantdjup. När historik för 100-m sträckor blir tillgängliga kan 

bedömningen förbättras eftersom förändring av resp. variabel kan beaktas.  

Influensfaktorn p ansätts enligt COST 354 till mellan 10 och 20 %. Men ett 

värde på p=0 innebär att det endast är det sämsta värdet som påverkar värdet på 

det kombinerade indexet. Därför bör intervallet 0 till 20 % studeras. 

Förutom dessa kombinerade index beräknas ett åkkvaliteindex utifrån de kom-

binerade indexen framkomlighet, komfort, säkerhet och miljö (Figur 20) 

 

Figur 20 Olika typer av kombinerade index 

5.4 Beräkning av Vägyteindex (GIx) 

Samma princip som används i COST 354 används men med följande modifie-

ringar: 

 Omräkning till skala 0-100 

 I COST 354 används det sämsta värdet plus ett tillskott baserat på me-

delvärde av de övriga. Här används inte medelvärde utan median med 

motivet att medianen inte påverkas av extremvärden på samma sätt som 

medelvärdet. 

 

där I1 ≥ I2 ≥ I3 ≥ I4 ≥….. ≥ In 

I1 = W1  *(100-KI1); I2 = W2  * (100-KI2 );……. In = Wn  * (100-KIn) 

Wn=viktningsfaktorer 

p = Influensfaktor – mellan 0 och 20 % 
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I COST 354 används vikter enligt följande tabell.  

Tabell 17. Viktningsfaktorer I COST 354 

Framkomlighet 1 

Komfort 1 

Säkerhet 1 

Miljö 0.3 

Strukturellt 1 

5.5 Hantering av inverkan av mätta variabler 

Beräkning av index görs baserat på mätta variabler men de vägytevariabler som 

mäts visar inte hela tillståndsbilden utan det finns andra tillstånd som påverkar 

tillståndsbilden också. De sträckor som faller ut som dåliga återspeglar sträckor 

där det föreligger en brist men sträckorna kan inte användas direkt för att upp-

skatta den totala bristen. Vid uppskattning av totala bristen måste hänsyn tas till 

ett antal faktorer: 

 Andra variabler än det som mäts påverkar tillståndsbilden. Ett exempel är 

sprickor.  

 Vägytevariablerna redovisas för varje 100 m. Vanligtvis åtgärdas sällan 

endast 100 m utan åtgärdsobjekten är längre (Figur 21). Att åtgärdsobjekten 

är längre beror på att det sällan varken är ekonomiskt eller praktiskt att eta-

blera en arbetsplats för en alltför kort åtgärdssträcka. Ofta är de delar av en 

åtgärdsträcka som inte fallit ut pga. underhållstandarden i ett sådant tillstånd 

att de skulle åtgärdas ett eller ett par år senare och det är därför väl motive-

rat med längre åtgärdsobjekt. 

 

Figur 21. Åtgärdsobjekt är längre än sträcka med uppmätt dåligt vägtillstånd  
 

 Andra typer av åtgärder (TS, etc.) 

o Orsaken till att man gör en åtgärd kan vara föranledd av andra 

orsaker än att den belagda vägen är dålig. 

 Förebyggande underhåll 

Åtgärdsobjekt

Sträcka med dåligt uppmätt vägytetillstånd
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o Åtgärder tidigareläggs så att de åtgärdas innan standardens 

gränsvärden uppnås. Detta görs för att det innebär en lägre 

livscykelkostnad 

Hur stor inverkan mätta variabler har på beslut om åtgärd har analyserats i ett 

annat projekt.. Här har tillståndet före och efter åtgärd för alla rapporterade åt-

gärder på det statliga belagda vägnätet 1987-2010 studerats. Ett exempel på re-

sultat redovisas i nedanstående Figur 22.

 

Figur 22. Inverkan av olika faktorer vid beslut om åtgärd 

Konsekvensen av att mätdata inte speglar alla orsaker till brister och åtgärdsbe-

hov kan hanteras på olika sätt vid redovisning av index: 

Karta På karta redovisas sträckor med olika tillstånd i olika färger (till-

ståndvärden i olika intervall, utfall underhållsstandard, återstå-

ende livslängd etc.). Denna redovisning görs baserat på sträckor 

och kan sägas uttrycka ett nettoresultat, dvs. ingen hänsyn till in-

verkan av andra faktorer.  

Diagram/ Redovisning i diagram avser alltid en sammanställning.   

Tabell Avser redovisningen ex hur mycket som faller ut i underhålls-

standard eller inte kan korrigering (uppräkning) m.h.t. till andra 

faktorer göras för att redovisa en brist. 

Avser redovisningen en sammanställning med två indexklasser (dåligt och bra) 

är det enkelt att justera (Figur 23). 
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Figur 23. Exempel på korrigering med två indexklasser 

Korrigeringen innebär att den andel som är dålig räknas upp för att bättre åter-

spegla den totala bristen och korresponderande åtgärdsbehov. För att inte tota-

len ska ändras måste andelen bra räknas ner. Detta kan enkelt uttryckas som att 

det finns en andel av det vägnät som mätningarna visar är bra som har brister av 

andra anledningar. 

Problemet är besvärligare om man har fler index. Följande exempel visar pro-

blemet med tre indexklasser (Figur 24). 

 

Figur 24. Exempel på korrigering med tre indexklasser 

I korrigering ett görs en uppräkning av de dåliga vägarna och en nedräkning av 

OK och bra vägar. Om man samtidigt inser att de vägar som är OK är en kom-

mande brist bör en viss uppräkning av dessa också. Detta görs i korrigering 2 

där de vägar som är OK uppräknas. För att totalsumman inte ska ändras pga. 

korrigeringen räknas de vägar som är bra ned, så att den totala summan inte 

ändras. 
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5.6 Korrigering för inverkan av mätta variabler  

En modell för korrigering för inverkan av vägytevariabler är framtagen. Denna 

utgår från korrigeringsfaktorer framtagna i analys av mätdata 1987-2010. De 

korrigeringsfaktorer som används är uppdelade efter trafikklass (Tabell 18). En 

mer detaljerad indelning är möjlig (exempelvis per region) men är inte lämplig 

eftersom faktorerna då påverkas av historiska variationer i ex budget. 

Tabell 18. Korrigeringsfaktorer 

Trafik Inverkan vägytemått Korrektionsfaktor  korr0 

1. 0-249 0.69 1.44 

2. 250-499 0.58 1.72 

3. 499-999 0.58 1.71 

4. 1000-1999 0.43 2.32 

5. 2000-3999 0.49 2.03 

6. 4000-7999 0.56 1.80 

7. >8000 0.77 1.29 

Dessa korrigeringsfaktorer antas gälla då index<=GVI. I intervallet mellan in-

dex 40 och en brytpunkt, BI förändras korrektionsfaktorn till att den nått värdet 

1. (Figur 25) 

) 

där 

GVI är gränsvärdesindex som motsvarar GV0x 

BI är brytpunkt då korrektionsfaktorn är 1korr1 är korrektionsfaktor i intervallet 

index GVI-BI 

korr0 är korrektionsfaktor då index <=GVI 

Vägyteindex är valt index som grund för korrigering. 
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Figur 25 Exempel på korrektionsfaktorer då GVI är 40 och BI är 80 

I intervallet index >BI korrigeras längden så att den totala längden inte föränd-

ras. 

Brytpunkten, BI, varierar beroende på GVI. 

Modellen kan innebära en liten avvikelse mellan okorrigerad och korrigerad 

längd i de fall då betraktat vägnät har få sträckor över BI. 
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6 Resultat 

Detta avsnitt visar en sammanställning av resultat av i projektet utförda ana-

lyser. 

6.1 Enskilda index (EIx) 

 Följande transformeringsfunktioner har testats: 

 COST 354 med omräkning till skala 0-100 

 Rätlinjig transformation med GVI 0, 20 och 40 och med olika bryt-

punktsindex. 

 Avancerad transformation 

Alla transformeringar är gjorda för varje 100-m sträcka. Längder är korrigerade 

för att ge en längd som korresponderar med faktiska åtgärdslängder. Korrige-

ringen baseras på vägyteindex. 

För att visa effekten av olika transformeringsfunktioner visas i Tabell 19Fel! 

Hittar inte referenskälla. en sammanställning av generella index (vägytein-

dex) som är beräknade baserat på olika alternativ av enskilda index. Här kan 

noteras att beräkning enligt COST 354 ger kraftigt avvikande resultat och att 

andelen under gränsvärde enligt underhållsstandard är mycket stor. För rätlin-

jiga transformationer med olika GVI samt för avancerad transformation är ande-

len under gränsvärde enligt underhållsstandard den samma, helt i enlighet med 

de villkor som beräkningarna grundas på. De statistiska värdena sjunker då GVI 

sjunker. 

Tabell 19. Sammanställning av vägyteindex baserad på olika transformerings-
funktioner för enskilda index 

In
d

e
x
 

L
ä

n
g

d
 k

o
rrig

e
ra

d
 

G
rä

n
s

v
ä

rd
e

, G
V

I 

L
ä

n
g

d
 u

n
d

re
 g

rä
n

s
 fö

r 

k
o

rrig
e

ra
d

 lä
n

g
d

 

A
n

d
e

l u
n

d
e

r g
rä

n
s
 fö

r k
o

r-
rig

e
ra

d
 lä

n
g

d
 

M
e

d
e

l 

S
td

a
v

v
 

P
5

 

Q
1

 

M
e

d
ia

n
 

Q
3

 

P
9

5
 

RT0 83713 0 5644 6.7% 50 8 0 30 55 71 83 

RT20 83716 20 5644 6.7% 59 7 15 44 63 77 87 

RT40 83715 40 5644 6.7% 69 5 37 58 72 83 90 

AT 83711 40 5638 6.7% 75 7 38 54 79 100 100 

COST354_1 83615 40 68533 82.0% 24 6 0 6 22 35 64 
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Beräkning enligt COST 354 ger en förhållandevis god spridning i hela interval-

let 0-100. För ojämnheter är andelen under index 40 stor vilket kan förklaras 

med att COST 354 tar begränsad hänsyn till typ av väg och trafik. Den stora 

andelen under 40 kan hänföras till vägar med lägre trafik. Makrotextur (MPD 

Höger) visar oväntat låga index även då texturen enligt Trafikverkets under-

hållsstandard inte är kritisk. För svenskt vidkommande skulle detta leda till in-

dikation på stora brister avseende textur. COST 354 ger en mycket begränsad 

differentiering mellan olika trafikklasser.   

För den avancerade transformationen kan noteras en tydlig förskjutning mot 

högre index.  Avancerad transformation fungerar inte bra i den utformning som 

testats. Här ansätts ett andra gränsvärde baserat på 10 års prognos. Differensen 

mellan de två gränsvärdena är förhållandevis liten och detta gör att transformat-

ionen medför en kraftig förskjutning mot höga index.  Detta beror till stor del på 

inverkan av brister i prognosmodellerna.  

Rätlinjig transformation där gränsvärden enligt underhållsstandard utnyttjas ger 

en spridning som är tydligt förskjuten mot högre index. Valet av index då 

gränsvärde (GVI) ska gälla blir därför betydelsefullt om man samtidigt vill ut-

nyttja hela skalan.  

För att illustrera inverkan av olika GVI redovisas i Figur 26 hur olika GVI på-

verkar det vägyteindex. Figuren visar längden för varje 10-intervall av index 

och ger en bild av hur väglängden fördelas på olika index. Ytan under resp. 

kurva är alltid samma. Likaså är summan av längden under 0, 20 resp. 40 är 

alltid detsamma (se Tabell 19 ). Ett GVI på 40 förskjuter spridningen mer tyd-

ligt mot högre generellt index än lägre GVI men innebär också att det är förhål-

landevis få vägar med indexvärde under 40. Ett GVI på 0 medför att en mer 

jämn spridning men ger inget utrymme för att visa mycket dåliga vägar då vägar 

med tillstånd sämre än GVI alltid får indexvärdet 0. I detta fall är alla vägar 

med index>0 acceptabla enligt underhållsstandard. Både dåliga och mycket då-

liga vägar har index=0 och därmed finns ingen möjlighet till nyansering mellan 

dåliga och mycket dåliga vägsträckor. 

Ett GVI på 20 medför en jämn spridning och ger utrymme för att beskriva till-

ståndet för mycket dåliga vägar. 
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Figur 26 Fördelning av generella index baserad på rätlinjiga transformationer 
med olika GVI. (generellt index=vägyteindex) 

Tabell 20 visar resultat av beräkning av olika framkomlighetsindex. Även här 

kan noteras avvikande resultat för transformeringar enligt COST 354 och enligt 

avancerad transformeringsfunktion. Därmed konstateras att transformering en-

ligt COST 354 inte är lämplig och den avancerade transformeringsfunktionen är 

mindre lämplig i dagslägen under rådande förutsättningar. 

Beräkningar med rätlinjig transformeringsfunktion men med olika GVI visar 

inte helt överensstämmande resultat. Andel understigande GVI är lägre då 

GVI=0. Detta beror på att värden mindre än 0 inte tillåts och valet av viktnings-

faktorer. Att använda GVI=0 vid rätlinjig transformation är därför mindre lämp-

lig.  

Därmed återstår valet av GVI=20 eller GVI =40. Eftersom GVI=20 ger ett 

bättre utnyttjande av hela skalan 0-100 används denna i fortsättningen. 
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Tabell 20. Sammanställning av framkomlighetsindex baserad på olika transfor-
meringsfunktioner för enskilda index. 
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RT0 83713 0 1752 2.1% 63 7 20 50 68 81 92 

RT20 83716 20 2503 3.0% 70 6 28 60 75 85 94 

RT40 83715 40 2503 3.0% 77 5 46 69 81 88 95 

AT 83711 40 1892 2.3% 84 6 50 67 95 100 100 

COST354_1 83615 40 39624 47.4% 42 9 0 13 45 70 83 

Ytterligare en illustration av innebörden av transformering till en index skala 

visas i följande Figur 27. Figuren visar variationen i längsgående ojämnheter 

(IRI), IRI Index, spårdjup och spårdjupsindex längs väg 70 från Säter till Bor-

länge. 

Diagrammen som visar index är en spegling av de mätta värdena. De mätta vär-

dena visar variationen längs sträckan och visar att vissa sträckor är sämre än 

andra, men de visar inte om de sämsta sträckorna är aktuella för åtgärd eller 

inte. För att kunna göra detta måste man veta vilka gränsvärden som gäller en-

ligt underhållsstandard vilket också innebär att man behöver veta trafikmängd 

och skyltad hastighet. Bilderna med index visar variationen men också vilka 

sträckor som är aktuella för åtgärd eftersom gränsvärden enligt underhållsstan-

dard används vid beräkning av index.  

Från bilderna med index kan man utläsa att det finns en sträcka där IRI index är 

strax över 20, dvs. inget åtgärdsbehov idag men mycket troligt nästkommande 

år. Avseende spår index finns ett flertal sträckor (50000-52000;59000 – 63000; 

68000) där index är under 20 eller strax över.   
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Figur 27 Variation i mätta värden och korresponderande index längs väg 70 
mellan Säter och Borlänge, GVI=20, p=0. 

  

6.2 Kombinerade index (KIx) och Vägyteindex (VI) 

Kombinerade index har beräknats enligt kapitel 5.2 med två alternativ. Ett alter-

nativ med 5 kombinerade index, framkomlighet, komfort, säkerhet, miljö och 

strukturellt och ett alternativ med två kombinerade index, åkkvalitet och struk-

turellt. 

Resultatet (Tabell 21) visar en tydlig korrelation mellan de olika kombinerade 

indexen, vilket kan förklaras med att det är få enskilda index som ingår i beräk-

ningen.   
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Tabell 21. Sammanställning av kombinerade index baserat på rätlinjig transfor-
meringsfunktion med GVI=20 
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Framkomlighet 83716 2503 3.0% 70 6 28 60 75 85 94 

Komfort 83716 2503 3.0% 69 6 28 60 73 83 92 

Säkerhet 83716 3632 4.3% 66 7 22 53 73 84 91 

Miljö 83716 2646 3.2% 72 6 29 61 77 88 93 

Strukturellt 83716 2177 2.6% 68 6 30 57 72 82 93 

           

Åkkvalitet 83716 5230 6.2% 61 7 17 47 66 79 89 

Strukturellt 83716 2177 2.6% 68 6 30 57 72 82 93 

           

Vägyteindex 83716 5644 6.7% 59 7 15 44 63 77 87 

 

Figur 28 visar längden för varje 10-intervall av index och ger en bild av hur 

väglängden fördelas på olika åkkvaliteindex, strukturellt index samt vägytein-

dex. Ytan under resp. kurva är alltid samma. I figuren kan noteras att det finns 

en skillnad mellan åkkvaliteindex och strukturellt index men att åkkvaliteindex 

och generellt index inte visar stor skillnad. 
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Figur 28. Fördelning av 2 kombinerade index samt vägyteindex (generellt in-
dex=vägyteindex) 

Följande Figur 29 visar variationen i de kombinerade indexen för åkkvalite och 

strukturellt längs väg 70 från Säter till Borlänge. Figuren visar en tydlig samva-

riation mellan de olika indexen men också en tydlig bild av att det på denna 

sträcka primärt är åkkvaliten som är det kritiska. 

 

Figur 29. Variation i kombinerade index för åkvalite och strukturellt längs väg 70 
mellan Säter och Borlänge, GVI=20, p=0 
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I Figur 30 visas variationen för generellt index. I detta fall är det en direkt över-

ensstämmelse med åkkvalitetsindex. 

 

Figur 30. Variation i generellt index längs väg 70 mellan Säter och Borlänge, 
GVI=20, p=0. 

6.3 Val av influensfaktor 

Vid beräkning av kombinerade och generella index används en influensfaktor, 

p, för att ange i vilken omfattning resp. index ska påverka. En influensfaktor på 

0 % innebär att det bara är det sämsta värdet som påverkar. Detta ger en direkt 

överenstämmelse med underhållsstandard. En ökning av influensfaktorn innebär 

att fler värden påverkar. Jämfört med utfall enligt underhållsstandard innebär en 

ökning av influensfaktorn att index kommer att visa på fler vägar som är dåliga. 

Inverkan av val av influensfaktorer 0, 5, 10 och 20 visas i Figur 31 för korrige-

rade längder. Som väntat innebär en ökad influensfaktor en ökning av längd 

med lägre index men en minskning av längd med högre index. 
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Figur 31. Inverkan av olika influensfaktorer på generellt index baserat på rätlin-
jig transformation med GVI=20 

Längden som understiger index=20 ökar med ökande influensfaktor, p enligt 

Tabell 22. Då influensfaktorn sätts till 0 % motsvara längden med index=<20 

den längd som faller ut som brist enligt underhållsstandard. Ökas influensfak-

torn faller fler sträckor ut och längden ökar. 

Tabell 22. Längd av vägnät med index=<20 

Influensfaktor, p Längd med index =<20  (km) 

0 % 5644 

5 % 7175 

10 % 8943 

20 % 13564 

Betraktar man en vägsträcka (Figur 32) är det noterbart att en höjd influensfak-

tor innebär lägre index. 
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Figur 32 Variation i vägyteindex längs väg 70 mellan Säter och Borlänge, 
GVI=20, p=0 och p=20. 

6.4 Inverkan av korrigerad eller okorrigerad längd 

Längder har hanterats på två sätt: Okorrigerat och korrigerat med hänsyn till 

den inverkan mätta variabler har vid bedömning av åtgärdsbehov. Utan 

korrigering underskattas den del av vägnätet där det finns ett åtgärdsbehov. 

Samtidigt, då korrigering görs måste korrigeringen anpassas så att det totala 

vägnätet blir lika stort oavsett om korrigering görs eller inte.  Skillnaden mellan 

utfallet för okorrigerade och korrigerade längder visas i Figur 33. Figuren visar 

att för lägre index ökar längden med korrigering men för högre index sjunker 

längden.  

 

Figur 33. Fördelning av vägyteindex (GVI=20) vid korrigerade och okorrigerade 
längder 
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Modellen för att korrigera längder ger dock viss avvikelse (Tabell 23). Tabellen 

visar att avvikelsen när man betraktar hela vägnätet är mycket liten (0.009%). 

Även för olika trafikklasser är avvikelsen försumbar men den är noterbar när 

man betraktar regioner. Det bör påpekas att dessa skillnader inte påverkar läng-

den på det vägnät som är sämst. 

Tabell 23. Skillnad mellan korrigerade och okorrigerade längder för olika vägnät 

 

6.5 Presentation 

Resultat kan presenteras på olika sätt. Exemplet nedan är framtaget i Qlickview 

(Figur 34). I detta exempel finns ett flertal möjligheter till indelning av vägnä-

tet. Beroende på val av vägnät förändras redovisningen. Denna typ av redovis-

ning möjliggör en enkel, överskådlig presentation som också kan göras tillgäng-

lig i ett webgränssnitt. Kräver tillgång till programvaran Qlickview. 

 

Figur 34. Exempel på presentation i Qlickview 

Följande exempel är framtaget med en tilläggsmodul till Excel som heter Power 

Pivot (Figur 35). Denna finns i dagsläget som testversion. Power Pivot har lik-

Klass Beskrivning Längd okorrigerad Längd korrigerad Avvikelse 

Totalt 
 

83709 83716 0.009% 

Trafikklass 1. 0-249 24159 24159 0.001% 

Trafikklass 2. 250-499 14566 14568 0.010% 

Trafikklass 3. 499-999 12615 12616 0.006% 

Trafikklass 4. 1000-1999 12034 12037 0.028% 

Trafikklass 5. 2000-3999 9806 9810 0.045% 

Trafikklass 6. 4000-7999 7088 7085 -0.043% 

Trafikklass 7. >8000 3441 3441 0.000% 
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nande möjligheter som Qlickview men inte samma grafiska gränssnitt. Fördelen 

med Power Pivot är att det är en del av ett etablerat program. 

 

Figur 35. Exempel på presentation i Excel PowerPivot 

Eftersom beräkning av index sker på 100-m sträckor finns givetvis möjlighet att 
presentera data mycket detaljerat. Följande bild visar hur en detalje-
rad presentation av variationen i index längs en sträcka kan se ut ( 

Figur 36). När index är i det röda området är tillståndet mycket dåligt. 

 

Figur 36. Exempel på detaljerad presentation av en vägsträcka 
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7 Slutsatser 

Baserat på de tester av olika transformeringsfunktioner som genomförts re-

kommenderas för enskilda index en rätlinjig transformation där ett gränsvärde 

på index=20 korresponderar med gränsvärden enligt underhållsstandard. 

Alternativet att använda en avancerad transformeringfunktion eller att basera 

index på analys av återstående livslängd är tilltalande men visar brister som gör 

att dessa alternativ i dagsläget inte bedöms lämpliga. Här bör dock poängteras 

att dessa brister i sin tur till viss del beror på att prognosmodellerna inte är fram-

tagna baserat på tidsserier av 100-m data utan att en generell modell baserat på 

analys av homogena sträckor utnyttjats. 

Som kombinerade index föreslås beräkning av index för framkomlighet, kom-

fort, säkerhet, miljö och strukturellt. Eftersom antalet enskilda index är få och 

att korrelationen mellan dessa kombinerade index är stor föreslås även en be-

räkning av ett åkvalitetsindex baserat på index för framkomlighet, komfort, sä-

kerhet och miljö och strukturellt index. I dagsläget är det lämpligt att använda 

åkkvalitetindex och strukturellt index. 

Vägyteindex kan beräknas baserat på 5 eller 2 kombinerade index men det sak-

nar betydelse vilket som väljs; resultatet blir detsamma. 

Resultatet vid beräkning av kombinerade index och vägyteindex påverkas av 

valet av influensfaktor p. För en direkt överensstämmelse med underhållsstan-

dard ska influensfaktorn vara 0 % men det är mer logiskt att betrakta sträckor 

där flera variabler är dåliga som sämre än då endast en variabel påverkar. Därför 

bör influensfaktorn inte vara 0 %. En influensfaktor på 5 % rekommenderas  

Resultatet skiljer sig om man använder korrigerade eller okorrigerade längder. 

Eftersom okorrigerade längder inte speglar hela tillståndsbilden är det mer 

lämpligt att använda korrigerade längder. Korrigeringen tar även hänsyn till att 

faktiska åtgärdsobjekt inte är 100 m utan längre och om index ska spegla fak-

tiska åtgärdsbehov måste korrigering göras. Därför rekommenderas användning 

av korrigerade längder vid sammanställningar av resultat. För redovisning på 

karta är det inte aktuellt med korrigerade längder. 

Då fler tillståndsvariabler blir tillgängliga minskar inverkan av korrigering. Li-

kaså, en hantering av 100-m sträckor så att ”lämpliga” åtgärdsobjekt skapas kan 

också minska behovet av korrigering. 
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8 Diskussion 

Det förslag på index för att beskriva belagda vägytor som redovisas i denna 

rapport utgår från de data som är tillgängliga idag och de variabler som beskrivs 

i Trafikverkets underhållsstandard. De begränsningar detta innebär påverkar 

förslaget men det innebär också att det finns en potential till förbättringar. 

Här redovisas några av dessa möjligheter. 

Historiska data för 100 m sträckor har inte varit tillgängliga. När denna möjlig-

het skapas möjliggör det att prognosmodeller kan tas fram för varje 100-m 

sträcka. Detta ska då jämföras med att i arbetet med förslaget så har snittvärden 

per trafikklass och län, från analys av homogena sträckor använts. Tillgången 

till historiska data innebär också att historiska index kan beräknas. Därmed kan 

trender vad avser index presenteras. 

Parallellt med arbete med index pågår utveckling och tillämpningsanpassning 

av nya prognosmodeller, framförallt avseende nya mått. Denna utveckling kan 

förväntas leda till bättre förutsättningar för indexberäkning, beräkning av åter-

stående livslängder etc. Alternativ som i dagsläget bedömts som mindre lämp-

liga kan därmed prövas igen. 

I Trafikverkets underhållsstandard är det idag fokus på fyra mått; längsgående 

ojämnheter (IRI), spårdjup, textur och kantdjup. Kombinationen av tillgång till 

historiska data på 100-m sträckor och utveckling av förbättrade prognosmo-

deller skapar möjlighet att använda tillståndsförändringsmått i underhållsstan-

darden. Ett exempel på detta är att utnyttja den årliga förändringen av IRI och 

spår för att beskriva det strukturella tillståndet. Parallellt med detta finns det 

mått som ännu inte är implementerade i underhållsstandarden och mått under 

utveckling. Nya mått i en vidareutveckling av underhållsstandarden innebär att 

behovet av index blir ännu större.  

Detta projekt har varit inriktat på att ta fram index för belagda vägytor. Det 

principiella resonemanget kring index kan dock mycket väl appliceras på andra 

komponenter inom transportsystemet. Några exempel: 

 Inkludera väggeometri så att ett vägstandardindex som är en kombinat-

ion av vägyta och väggeometri redovisas. 

 Beskriva broars standard i skala 0-100 

 En gemensam skala för att beskriva olika komponenters standard kan 

skapa möjligheter att bättre jämföra olika komponenter i infrastruk-

turen. Ett exempel är jämförelse mellan vägar och broar.  
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WSP är ett globalt företag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster 

för samhälle och miljö. Med drygt 250 kontor världen över och mer 

än 9 500 medarbetare är WSP ett av de största konsultföretagen i 

Europa och bland de tio största i världen. Verksamheten bedrivs hu-

vudsakligen i Storbritannien och Sverige, men också i övriga Europa, 

USA, Afrika och Asien. 

 

 I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med ca 

1900 medarbetare. Verksamheten bedrivs inom följande affärsområ-

den: WSP Analys & Strategi, WSP Byggprojektering, WSP Environ-

mental, WSP International, WSP Management, WSP Samhällsbygg-

nad och WSP Systems. 


