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Bakgrund
Utvecklingen av smartmobiler och tillgängligheten har 

gett massor av uppfinnare och entreprenörer en 

möjlighet till att testa idéer, inte minst för användning i 

vägsammanhang.

Redan 2008 börjar artiklar om användning av 

smartmobiler i vägmätning dyka upp, bland annat förslag 

från Microsoft Indien. 

Här använde man dels accelerometern men också 

mikrofonen för att mäta tutandet som ansågs ge en viss 

bedömning av vägtillståndet.

Idag finns ”oändligt” med artiklar av framförallt studenter 

som testar smartmobiler för vägtillämpningar.  

Viktigt att komma ihåg är att en smartmobil är inte

utvecklad för att mäta t.ex. vägar!



Bakgrund, utveckling av 

jämnhetsmätare
Tidigt (början av 1900-talet) gjordes 

mätsystem i form av rätskivor som 

registrerade ojämnheter när man drog 

dem längs vägen. 

Därefter (ca 1920) kom system som 

monterades i bilar och mätte hur t.ex. 

ett hjul rörde sig upp och ner. Dessa 

klassas som responsmätande system.

För att öka noggrannheten och 

reproducerbarhet och få enhetliga 

mätare utvecklades profilometrar (ca 

1970), som är mätsystem som mäter 

vägens profil. Från profilen kan sedan 

olika standardiserade mått beräknas 

t.ex. IRI eller spårdjupsmått.

Foton: VTI



VTI:s första jämnhetsmätare för mobil tillståndsmätning, 1929 

(responsmätare)

Källa: Uppmätning av ojämnheten hos vägars körbanor med s.k. skrovlighetsmätare,

Nordendahl, E. (1929). Meddelande 12, Svenska väginstitutet. Stockholm.



Tänkvärda historiska slutsatser

”Det bör betonas, att apparatens utslag i mycket hög grad är beroende av 

bilens beskaffenhet och belastning. Resultatet av mätningarna är sålunda 

beroende av bilens utfjädrings-förhållanden, lasten på bilen och sättet för 

lastens anbringande samt trycket i ringarna (luftringar). Vidare äro utslagen 

beroende av den hastighet, med vilken bilen framföres, samt det sätt, på 

vilket mätaren infästats. 

En och samma bil bör därför användas vid sådana mätningar, som skola 

inbördes jämföras, eller också måste för varje bil en koefficient utrönas 

genom mätning på en viss komparationssträcka. Mätningar gjorda med 

olika bilar äro sålunda icke direkt jämförbara”

Källa: Uppmätning av ojämnheten hos vägars körbanor med s.k. skrovlighetsmätare,

Nordendahl, E. (1929). Meddelande 12, Svenska väginstitutet. Stockholm.



Ny teknik 2015: Sensorer i en smartmobil



Det viktigaste funktionerna vid 

tillståndsmätning av väg med smartmobil

• Accelerometer x,y,z

• (Gyroscope)

• GPS

• Kamera

• Kommunikation, 3/4G



Alternativ till smartmobil, sensorer i en 

standardbil (probe-bil)



Projekt som utvärderar och använder sensorer i 

vanliga bilar för vägtillståndsmätning

INTRO, www.intro.fehrl.org,
Demonstration of methods for the measurement of 

condition using probe vehicles, D3.1

E. Benbow, A. Wright, D, Wright, TRL och L Sjögren, VTI

Mobi- Roma, www.mobiroma.eu

BiFi, www.bifi.se

TRIMM, www.trimm.fehrl.org

SENSOVO, 

www.vim.be/projects/sensovo

SRIS, www.sris.nu (friktion 

vinterväglag)

US och Japan liknande försök som 

SRIS 



smartmobilbaserat mätsystem, Roadroid

eIRI:

Korrelerat mot 

mätningar med 

Lasermätbil. Giltigt 

vid farter inom 20-

100 km/h. 

Korrigerat för 3 

biltyper

cIRI:

Beräknat med stöd 

av IRI modell. 

Giltigt vid farter 

mellan 60-90 km/h. 



Många städer runt om 

i världen har appar där 

allmänheten kan 

rapportera både utifrån 

mätningar med 

smartmobil men också 

enbart från visuell 

bedömning, t.ex. 

Linköpings kommun; 

Felanmälan i 

Linköpings kommun, 

Agency9 AB.

• Pothole Hunter

• Plus Design & Marketing

• Pothole Radar

• JCL Apps

• Pothole Agent

• BITS Android Team

• Pothole Detector

• Halo Tech

• Pothole Marker

• Bodaclous it HUB pvt

Ltd. 

Mängder med tillgängliga appar för mätning av 

t.ex potthål



Fördelar med smartmobil

Fördelen med ett smartmobilbaserat system är att 

det är tillgängligt för alla (billigt), batteridrivet, 

innehåller sensorer, kan positionera mha GPS 

och/eller sändarmaster, bra datalagringsmöjligheter 

och enkel kommunikation. 

Det är också relativt lätt att producera/ programmera 

appar.



Snabb information som täcker stort vägnät



Snabb information som täcker stort vägnät

Täckning vägnät Frekvens Noggrannhet Kostnad

Smartmobil

Mätbil, RST



Vad används vägytedata till?

Långsiktig planering;

Kunskap om tillståndet av hela vägnätet 

för övergripande planering samt kontroll 

av måluppfyllelse. Prognosmöjligheter är 

en viktig del, livscykel bedömningar.

Objekt och projektuppföljning;

Stöd vid det dagliga underhållet och 

skötseln inklusive support vid konstruktion 

Kontrakt;

Utförandekontroll vid åtaganden med krav



Några kvalitetsdimensioner

Passar för ändamålet

Pålitligt

Driftsäkert

Oförstörande, påverkar inte andra

Prestanda

Underhållsbehov

Miljöpåverkan

För och nackdelar mot konkurrerande 

produkter

Kostnad (inköp, drift och avveckling)



Jämnhetsmätning och storlek på 

ojämnheter (våglängder)



Skillnaden mellan profilometer och 

smartmobilmätare 

Profilometer mäter profilen. Profilen används sedan för att 

beräkna olika mått t.ex. IRI. 

En smartmobil eller sensor i en bil 

mäter responsen på en ojämnhet 

hos den specifika bilen. 



Smartmobil för mätning av cykelvägars ojämnheter

Mobilapp för mätning av cykelvägars ojämnheter

VTI rapport 839, 2014, Anna Niska och Leif Sjögren



Det är skillnad på accelerationsutslaget i olika 

smartmobiler
Sträcka A

Sträcka E

Sträcka C



Exempel ojämnheter hos cykelvägar i 

Linköpings kommun mätt med smartmobil



Uppmätta ojämnheter  på cykelvägar med 

smartmobil och Laser RST



Slutsatser

Den nya mycket tillgängliga tekniken t.ex. smartmobiler innebär 

att man måste ta ställning och fundera på sina behov.

Dvs. det är mycket viktigt att tänka på vilken kvalitet man behöver 

för sitt behov och att man har rätt mått för sitt behov.

IRI är ett standardiserat mått med väldigt väl specificerade 

parametrar bland annat för att var jämförbart. Då estimerade IRI 

värden introduceras finns en risk att en sammanblandning sker.

Jag föreslår att nya responsmätare av jämnhet skapar sin egen 

jämnhetsskala frikopplad från IRI.

I själva verket mäter en responsmätare det aktuella fordonets 

färd och dess  respons på ojämnheter i den linje och med den 

hastighet man färdas. 

smartmobil som mätare kan rekommenderas för mätning på 

cykelvägar, vintervägar och grusvägar där tillståndet förändras 

snabbt.



Slutsatser

Eftersom olika smartmobiler har olika kvalitet (GPS 

och accelerometer) är crowdsourcing ännu inte 

lämpligt för accelerationsmätning. Tekniken blir dock 

snabbt bättre och är snart där.

Som ett bidrag till kundnöjdhet av t.ex. vägtillstånd 

skulle smartmobildata från vanliga användare kunna 

nyttjas, dvs en sorts kvalitetsbedömning av en resa.



Tack för uppmärksamheten!


