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Förord 

Detta dokument är avslutande del i en serie av tre rapporter som beskriver arbetet och 

resultat från projektet Nya Mått. Projektet har utvecklat och föreslår nya mått att 

användas vid vägytemätning. Denna rapport beskriver Nya Mått för perioden 2010 och 

framåt. De två tidigare rapporterna beskriver mått för perioden 1987–2005 respektive år 

2006–2009. Projektet är beställt av Trafikverket.  

VTI:s projektledare är Leif Sjögren. Trafikverkets kontaktman har varit Johan Lang 

men från och med 2011 Johan Dahlgren. Peter Andrén och Thomas Lundberg har utfört 

dataanalyser. Specifikationer och mycket av underlaget för de nya måtten bygger på 

tidigare projekt mellan VTI och Trafikverket inklusive seminarier och workshops som 

har organiserats både inom och utanför projektet. Projektet och delresultat har 

presenterats vid olika tillfällen, till exempel Transportforum 2008 och 2009. Samtliga 

fotografier är tagna av Thomas Lundberg. Ett stort tack till alla kollegor på VTI och 

Trafikverket som har bidragit till arbetet.  
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Projektledare 
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Svenska vägtillståndsmått, då, nu och imorgon. Del 3: Imorgon – år 2010 och framåt 

av Thomas Lundberg, Leif Sjögren och Peter Andrén 

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

På uppdrag av Trafikverket har VTI gjort ett arbete med att utveckla och föreslå mått som på 

ett bättre sätt beskriver skador eller felaktigt konstruerade vägavsnitt utifrån data insamlade 

med vägytemätbilar. Måtten ska kunna användas för att karakterisera vägnätets tillstånd och 

förändringen när detta trafikeras och belastas. Gemensamt för måtten är att de, så långt 

möjligt, inte ska innebära någon extra kostnad för datainsamling utan istället beräknas från 

”rådata” och/eller mätstorheter som redan är insamlad eller ingår i den ordinarie 

inventeringsstrategin för vägytemätbilar.  

Föreliggande rapport föreslår fyra nya mått och förändring i användningen och beräkning av 

ytterligare två mått. Dessa nya mått kan komplettera dagens mått med ytterligare information 

om vägens tillstånd. Huvudprincipen vid utvecklingen av de nya måtten har varit att utnyttja 

befintliga data (redan inmätta) och skapa ett nytt enskilt mått eller ett nytt mått byggt på en 

kombination av andra mått så att det nya måttet svarar mot en specifik effekt eller egenskap, 

till exempel säkerhetsrisk.  

I samband med utvecklingen av de nya måtten har även gränsvärden för dessa föreslagits som 

kan användas i underhållsstandarden. Gränsvärdena bör verifieras innan de tillgängliggörs i 

större skala till exempel i PMS-sammanhang. Vidare bör en sambandsundersökning göras för 

att avgöra att man inte får alltför redundant information från de nya måtten eller jämfört med 

existerande det vill säga att flera mått indikerar samma egenskap, vilket innebär att ett kan 

uteslutas. Undantag bör göras för de mått som indikerar/ detekterar säkerhetsbrister, dessa bör 

behållas. Måtten är utvecklade för att användas på det belagda statliga vägnätet.  

De mått som är framtagna i denna sista fas av projektet ”Nya mått” och vilka kan komplettera 

dagens underhållsstandard är: 

 mått för ytskador (små och större ytskador) 

 tvärfallsvariation 

 lokala ojämnheter (ny definition) 

 vattenarea 

 kantdjup (ny definition) 

 IRI vänster (komplement till IRI höger). 

Arbetet som presenteras i rapporten bygger på och har möjliggjorts tack vare de förändringar 

och tillägg avseende datainsamling som gjorts i de nya metodbeskrivningarna 

VVMB121:2009 och VVMB122:2009. Den ökade datamängden och tätare insamlingen av 

data utnyttjas i flera av de mått som föreslås. För att matcha Trafikverkets hantering av 

beläggningsdata och system som hanterar informationen har data aggregerats till att 

presenteras för 20 meter och 100 meter. En självklar möjlighet är att utöka PMSV3 med de 

nya måtten. PMSV3 är Trafikverkets internetbaserade system för visualisering och analys av 

vägytedata.  
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Swedish road condition indicators; past, present and future. Part 3: Future – year 2010 

and onwards 

by Thomas Lundberg, Leif Sjögren and Peter Andrén 

VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 

SE-581 95 Linköping Sweden 

 

 

Summary 

On behalf of the Swedish Road Transport Administration, VTI has developed and proposed 

new indices of road surface measurement that better describe damaged or badly constructed 

road sections. The indices have been developed using data that is already collected during the 

regular road network surveys. The new indices can be used to describe road network 

conditions and changes during operation. An important consideration was that the new 

indices, as far as possible, did not incur additional costs during data acquisition. Calculations 

were to be made using “raw data” and/or measured quantities that are currently included in 

the regular road surface survey strategy. 

To complement current indices, the report proposes four new indices and recommends 

changes in the use and/or calculation of two others. The main development principle was to 

use existing surveyed data and create either a new single index or indices based on a 

combination of other existing indices. The new indices must also correspond to a specific 

effect or property, for example safety risk. In connection with the development, thresholds for 

maintenance standards have also been suggested. These suggestions should, however, be 

verified before they are incorporated into packages such as PMS. Furthermore, comparisons 

should be carried out to determine the extent of redundant information between the new and 

existing indices, for example, two or more indices indicates the same feature that one could be 

excluded. Exceptions should be made for the standards that indicate or detect a safety risk – 

these should be retained. The standards are designed to be used on the paved state road 

network. 

The indices developed in this final phase of the project "New Indices of Measurement” that 

can complement existing indices are: 

 surface damage (small and large) 

 cross fall variation 

 local unevenness (new definition)  

 surface water area 

 edge depth (new definition) 

 IRI left (compliment to IRI right). 

The work presented in this report has been made possible due to changes and additions made 

to the method descriptions VVMB121: 2009 and VVMB122: 2009. The increased amount 

and more frequent collection of data have been exploited in the development of several 

proposed indices. To remain consistent with the Swedish Road Transport Administration’s 

paving and data management system, data has been presented in 20 meter and 100 metre 

sections. 
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1 Bakgrund 

En väg och dess vägyta kan vara i olika skick beroende på hur väl konstruerad och byggd den 

är men också beroende på hur den är underhållen och skött samt i vilken fas av sin 

brukningstid den är. För att bedöma och följa upp vägens och vägytans tillstånd behövs 

indikatorer i form av olika mätbara mått. 

I Sverige har vägytans tillstånd regelbundet inventerats med mätbil sedan 1987 och under 

tiden har en kontinuerlig utveckling av måtten skett. Utvecklingen kan beskrivas i tre 

tidsperioder, då beskriver tiden från 1987 till 2005, nu 2005 till 2009 och imorgon från 2009 

och framåt. 

I tre delrapporter har vi dokumenterat utvecklingen av måtten under respektive period. Del 1 

(Sjögren 2013) beskriver bakgrunden, behov och lite om historien bakom vägytemätning i 

Sverige och de använda måtten fram till 2005. Del 2 (Sjögren & Lundberg 2011) beskriver 

nuläget och de mått som finns och används under tidsperioden 2005 till 2009. Del 3 (denna 

rapport) beskriver de mått som kan användas från 2010 men även nya mått som vi föreslår 

och förmodas vara viktiga i framtiden.  

För tillståndsbeskrivning av vägytan har hittills främst mått för vägens jämnhet använts såsom 

t.ex. IRI (International Roughness Index) och Spårdjup. IRI är ett mått på vägens längsgående 

jämnhet och Spårdjup är ett mått på den tvärgående. Sedan flera år används ytterligare mått 

såsom Kantdjup som är en beskrivning på det strukturella tillståndet för den yttre delen av 

vägbanan mot diket. Data för många andra vägegenskaper har samlats in vid de årliga vägyte-

inventeringarna men används inte i någon organiserad mening. De främsta användnings-

områdena för tillståndsmåtten är följande: 

 objektiv beskrivning av det övergripande vägtillståndet bland annat för att ge underlag 

för både kort- och långsiktig planering av beläggningsunderhåll och för uppföljning av 

tillståndsutveckling på både vägnäts- och objekt nivå 

 stöd vid val av åtgärdstyp samt vid utförarens egenkontroll t.ex. i aktiv design projekt 

 kontroll av utförande av byggnation och underhåll i kontrakt med funktionskrav 

 som dataunderlag vid kvalitativa undersökningar och forskning.  

En standard är normalt uttryckt som ett antal gränsvärden för olika tillståndsindikatorer eller 

mått. För att ange standarden används tillståndsindikatorer som är mätbara och därmed 

objektivt uppföljningsbara. I fortsättningen kallas dessa tillståndsmått eller mått. I Bilaga 1 

finns definitioner och terminologi som förekommer i denna rapport. 

De nya mått som beskrivs i denna rapport är främst utvecklade för beskrivning av det 

övergripande vägtillståndet (uppfyllelse av en given vägunderhållsstandard) eller för val och 

prioritering av kandidater för underhåll. Det har varit en tydlig ledstjärna att minimera antalet 

nya mått och enbart utveckla mått som är relevanta för användningsområdet och som bidrar 

till att effektivisera underhållet av vägnätet. För detta användningsområde, tillståndsbeskriv-

ning, används måtten oftast som indata till PMS (Pavement Management System1) och de i 

detta ingående modellerna (t.ex. trafikeffektmodeller). De nya måtten behövs antingen för att 

täcka en viktig egenskap som inte tidigare värderats eller för att förbättra befintliga sätt att 

värdera en egenskap. Att ta fram nya mått och mäta förändringar är ofta nödvändigt för att 

möta upp krav från nya förutsättningar för vägnätet, t.ex. på grund av nya krav eller lagar 

såsom förändrad trafik (ökande laster), mer ”beläggningsvänliga” dubbar, nya material (sten- 

                                                 
1 Långsiktig beläggningsplanering ≈ pavement management system 
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och beläggningsmaterial), prioriteringar mellan olika effekter (rullmotstånd/beständighet) 

samt förändrat klimat. 2003 gjordes en genomgång av dåvarande Vägverkets verksamhet för 

drift- och underhåll av vägar (Öberg, Wiklund & Nilsson 2003) och senare gjorde 

Riksrevisionsverket en översyn av Trafikverkets underhåll av belagda vägar (Riksrevisionen 

2009). Vidare beskrivs i (Andersson et al. 2011) behovet av nya mått för en effektiv 

beläggningsplanering. Arbete i föreliggande projekt kan ses som ett av svaren på att möta 

önskade förbättringar enligt dessa utvärderingar. Samtliga trycker på behovet av att det 

behövs fler och mer objektiva och tydliga mått på vägtillståndet. 

I den Svenska beläggningsplaneringen är effektmodellerna normalt baserade på trendanalyser, 

dvs. det behövs flera års data innan man kan skapa en modell som kan användas för prognoser 

och värdering. I de fall en modell har blivit inaktuell eller modellen helt saknas har det i 

projektet gjorts kvalificerade gissningar om vad som kan komma att bli efterfrågat och 

aktuellt framöver. För att snabba på och underlätta utvecklingen av effektmodeller som 

bygger på trendanalys bör data samlas in oftare t.ex. årligen. En annan förbättring vore att 

samla in grundläggande data med tätare samplingsavstånd vilket skulle underlätta att nya 

mått, som kan komma att utvecklas i framtiden kan beräknas på tidigare insamlad data. Det 

senare har redan uppfyllts i Trafikverkets nya krav för vägytemätning. 

1.1 Trafikverkets underhållsstandard för belagd väg 2011 

Trafikverket har numera en underhållsstandard för belagda vägar (Trafikverket 2012) som till 

stor del använder vägytans tillstånd för att bedöma standarden. Nedan följer ett direkt citat 

från Underhållsstandardens syfte. 

”För att tillgodose såväl trafikantens som samhällets intressen krävs att vägtillståndet 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 samhällsekonomiskt 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). 

Standarden för underhåll av belagda vägar (vägunderhållsstandarden) beskriver det 

vägtillstånd vid vilket underhållsåtgärder bör sättas in. Standarden innefattar både 

funktionellt tillstånd, som är viktigt för dagens kunder, och tekniskt tillstånd, som är viktigt 

för vägens beständighet och därmed för framtida kunder. 

Gränsvärden avser vägyta men orsakerna till ett visst tillstånd kan ligga längre ner i 

konstruktionen. De åtgärder som är aktuella för att förbättra tillståndet måste därför vara 

inriktade på vägkonstruktion och vägyta. 

Standarden syftar dels till att vara underlag för behovsanalys nationellt, dels som underlag 

för att identifiera åtgärdssträckor. Därför uttrycks också standarden med objektivt mätbara 

mått.” 
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I dagsläget används endast fyra mätstorheter för att avgöra vägens standard, se Figur 1. 

 

Figur 1. Trafikverkets underhållsstandard. 

För att på ett förbättrat och mer allsidigt sätt beskriva vägnätets tillstånd/standard föreslås i 

föreliggande rapport en komplettering av underhållsstandarden. Förslaget bygger på 

kombinationen av mått som redan är kända och i flera fall redan finns i Trafikverkets 

datasystem, medan vissa mått kräver att Trafikverket inför nya beräkningsrutiner. Alla mått 

som föreslås i föreliggande rapport kan beräknas från de ordinarie vägnätsmätningarna vilket 

har varit en förutsättning för projektet. I underhållsstandarden har Trafikverket definierat 

vilka egenskaper/funktioner dagens mått inverkar på, vilket kan ses i Figur 2.  

 

Figur 2. Underhållsstandardens mått och TRV:s bedömning av vilka mått som inverkar på 

vilken egenskap. Grön – stor inverkan, Röd – liten inverkan. 

1.2 Allmänt om gränsvärden 

Ett gränsvärde är oftast mycket svårt att fastställa och motivera med vetenskapliga metoder. 

Det finns många aspekter på hur och varför det finns, och storleken och ändamålet med 

gränsvärdet skulle kunna vara olika för olika funktioner. I vårt fall ska gränsvärdet kunna 

användas för att värdera såväl det funktionella som det tekniska tillståndet. Detta åstadkoms 

genom att använda flera olika mått som täcker in dessa egenskaper. Trafikverket använder 
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gränsvärden för att täcka två behov, nationell behovsanalys och identifiering av åtgärds-

sträckor. Den nationella behovsanalysen är ett sätt att se vilka medel dvs. vilken budgetnivå 

som behövs för att upprätthålla standarden på vägnätet men också ett sätt att följa upp om 

valda åtgärdsstrategier fyller sitt syfte. Vid dessa uppföljningar utnyttjas oftast analys av 

trender, extrapolering av utvecklingen baserad på inmätt data, för att värdera och 

prognosticera ett framtida tillstånd: 

 Har vägnätet försämrats? 

 Har speciella satsningar gett avsedd effekt? 

 Tillståndsbaserad resursfördelning. 

Nivån på ett gränsvärde har inte lika stor betydelse vid uppföljning av stora områden som för 

t.ex. val av åtgärdskandidater eftersom det oftast är trender som studeras. Man ser ofta på 

resultatet i förhållande till förra årets resultat. Givetvis är det viktigt att gränsvärdena ligger 

inom rimliga gränser då de ska spegla det verkliga underhållsbehovet, men ännu viktigare är 

att alla aspekter finns med som speglar det ”sanna” tillståndet från vägens underbyggnad till 

vägyta men även sett till ekonomiska aspekter (livscykelperspektiv). De ekonomiska 

aspekterna innefattas i dagens gränsvärden då lågtrafikerade vägar tillåts ha en sämre 

standard. 

Nivån på det gränsvärde som används för att detektera vilka delar av ett vägnät som behöver 

åtgärdas är naturligtvis mycket känsligt för utfallet. En mycket liten förändring (sänkning) av 

nivån kan medföra att man detekterar väldigt många fler kandidater. Detta visar på hur viktig 

kvalitet på mätdata är, både hur den positioneras på vägnätet och vilken storlek värdet har. 

Dessutom är detekteringen av kandidater mycket beroende på vilken egenskap som 

prioriteras, det funktionella eller tekniska tillståndet. Utifrån våra erfarenheter är uppfattning-

en att det idag till största delen är det tekniska tillståndet som styr underhållsåtgärderna. 

Slående för detta är t.ex. citatet ”bara ytan inte är sprucken så är vi nöjda” som uttalades vid 

inspektion av en lågtrafikerad väg. Detta visar på flera saker: resurserna räcker inte till för att 

utföra de åtgärder som är optimala ur ett längre perspektiv, underhållsstandarden används inte 

i samma utsträckning på det lågtrafikerade vägnätet. För att få en mer effektiv hantering borde 

sprickor inventeras mer systematiskt, gärna med en objektiv metod, och slutligen skulle olika 

mått behöva användas för olika delar av vägnätet. 

I detta projekt har valet av gränsvärden baserats på studier av utfallet vid val av olika nivåer 

men också genom fältstudier samt simuleringar med simulerat underlag (t.ex. konstgjorda 

gupp). Framförallt har expertkunskaper från den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden använts, 

vilken möjliggjorts av Trafikverkets kontinuerliga satsning på projekt inom området.  

Att använda ett gränsvärde för att identifiera vad som ska åtgärdas kräver en god kontroll av 

mätleverantörens kvalitet. I Sverige finns för närvarande två leverantörer av tillståndsmät-

ningen på vägnätsnivå. Uppdelningen mellan leverantörernas ansvarsområden är geografiskt 

gjord. Det innebär att det ställs höga krav på att leverantörernas resultat, dvs. kvaliteten på 

data, är jämförbara. Att detta fungerar och sker säkerställs i samband med de kontroller som 

utförs vid upphandlingen av mättjänsten. 

I föreliggande arbete föreslås i flera fall att nya definitioner eller kombinationer av måtten 

används som inte finns att tillgå i Trafikverkets PM system. Det kommer därför att behöva 

utföras en rimlighetskontroll och validering av beräkningsrutinerna av de mått och gräns-

värden som Trafikverket vill gå vidare med och föra in i sitt PM system. 
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1.3 Tillståndsmått 1987–2013 

Vi vill kunna beskriva standarden (tillståndet) på vägnätet med en metod och med mått som är 

stabila över tiden. Därför lever ofta definitionen av ett mått kvar under lång tid. Detta gör det 

möjligt att studera trender och det underlättar även för verksamheten som med tiden lär sig 

använda ett mått. Vi brukar säga att ledtiden från att ett mått introduceras till att det accepteras 

inom verksamheten ligger runt 10 år. Ett aktuellt exempel är måttet makrotextur (MPD) som 

nu föreslås användas som indikator för homogenitet vid nya beläggningar. MPD introdu-

cerades redan i början av 2000-talet i de mätbilar som idag används och blev obligatoriskt i 

Trafikverkets vägnätsinventering 2005. Ett annat exempel är kantdjup, ett mått som även det 

togs fram i början av 2000-talet men som först de senaste åren används ”skarpt” i 

verksamheten. 

I Tabell 1 nedan redovisas vilka mått som mäts nu och som har mätts från 1987 till nutid. 

Varje mått benämns av en term, en termidentifikation (termid), vilket också redovisas i Tabell 

1. Termid används endast som en datateknisk beskrivning av måttet. 
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Tabell 1. Mått som samlas in vid vägnätsmätning och tillhörande termidentifikationer från 

1987–2. 

 

 

Vi kan se att mängden dataposter har ökat med tiden och med tanke på att data också samlats 

in tätare i tid (ibland varje år istället för var tredje) har datamängderna ökat mångfalt de 

senaste åren. 

                                                 
2 Grön stapel innebär att data levererats i full omfattning 

 Gul stapel innebär att data levererats i begränsad omfattning 

 Röd stapel innebär att definitionen av måttet är ändrat men termid är oförändrat (spårdjup max 

 och ytlinjetvärfall) 

 Svart text, måttet mäts/beräknas av leverantören 

 Röd text, måttet beräknas av Trafikverket 

 Data för 2012 och 2013 är av samma omfattning som 2010 och 2011 
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1.4 Trafikverkets data för Pavement Management System (PMS) 

VTI har fått en komplett kopia av Trafikverkets 20 m data som ingår i deras Pavement 

Management System. Dessa data innehåller förutom all vägytedata (från 1987 till 2011) även 

annan information om vägen såsom trafikinformation och beläggningshistorik. Detta material 

har varit till stor nytta i detta projekt för att få en känsla för hur utfallet av förslagna nya mått 

och gränsvärden blir på ett större område. 

Under projektets gång har Trafikverket lanserat ett nytt PMS (https://pmsv3.trafikverket.se). 

Detta system är för närvarande främst ett tittskåp för att studera insamlad data men det 

innehåller även några funktioner som visar prognoser för måtten och även förinställda gränser 

kan användas för att visa utfallet av nuvarande underhållsstandard. 

 

Figur 3. En av många möjliga vyer från PMSV3. 

 

https://pmsv3.trafikverket.se/
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2 Behov av nya mått och projektets syfte 

Verksamhetsvolymen för Trafikverkets underhåll av det statliga belagda vägnätet är c:a 

3.2 miljarder kronor (34). Syftet med vägunderhållet är att upprätthålla en bestämd standard 

för vägnätets tillstånd, se Figur 4. I takt med att vägnätet byggts ut behöver fler och fler vägar 

underhållas. Kravet på Trafikverket att förbättra effektiviteten både internt och externt 

motiverar utveckling av nya verktyg och mått. Styrning av vägunderhåll kräver en allsidig 

uppsättning av tillståndsmått. Måtten ska användas vid planering för att ange mätbara mål och 

vid uppföljning för att jämföra uppnådda resultat med målen. Tillståndsmåtten behövs internt 

och mot entreprenörer för att beskriva måluppfyllelsen. De måste vara väldefinierade, 

objektiva och tillförlitliga för den ekonomiska utvärderingen. Tillståndsmåtten behövs också 

externt för avrapporteringen mot beslutsfattare. Då behöver de ”tekniska” måtten översättas 

till mer relevanta termer (indikatorer) som speglar trafikeffekter som fordonskostnader, restid, 

trafiksäkerhet, åk-komfort och miljöeffekter m.m. 

 

Figur 4. Tillståndsutveckling (blå linje) och standard (streckad röd linje) för en väg. 

Det behövs en ”heltäckande” uppsättning av mått, se Figur 5. Dataförsörjningen till ett PM-

system är viktig för att upprätthålla en trovärdighet utifrån att det underlag som används kan 

anses vara så tillförlitligt och allsidigt som rimligen kan krävas. Trafikverket har sedan länge 

använt uppgifter om spårdjup och jämnhet (IRI) i styrningen av beläggningsunderhållet. Det 

är av flera skäl önskvärt att komplettera dessa tillståndsmått med nya mått. De mått som 

används idag belyser naturligtvis inte alla intressanta aspekter på ett så mångfacetterat 

problem som underhållet av belagda vägar Trafikverkets interna undersökningar har visat att 

befintliga tillståndsvariabler i standarden inte är heltäckande. Endast ca 60 % av det totala 

åtgärdsbehovet uppskattas kunna beskrivas direkt med det mätta tillståndet. En komplettering 

av den uppsättningen befintliga tillståndsmått är därför mycket angelägen. Det bästa sättet och 

mest kostnadseffektiva är att utveckla så många av dessa mått som möjligt baserat på data 

från dagens vägytemätningar och vidare identifiera vilka som saknas för det framtida behovet 

(klimatförändring, strukturellt tillstånd etc.).  

Man kan skilja på det funktionella och tekniska tillståndet. Det funktionella tillståndet ställer 

krav som ständigt och direkt är viktiga för väghållningens slutkunder. Dessa krav beror på de 

effekter tillståndet har för trafikant, miljö och samhället i övrigt där effekterna beskrivs med 

modeller som beräknar fordonskostnader, restid och komfort.  
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Det tekniska tillståndet avser krav som är viktiga för vägnätets beständighet. Gränsvärden för 

tekniska tillståndsmått bör representera långsiktigt lägsta väghållarkostnader för att 

upprätthålla den funktionella standarden.  

Gränsen mellan funktionella och tekniska tillståndsmått är inte självklar. En teknisk åtgärd 

som t.ex. dränering ger ingen omedelbar förbättring av det funktionella tillståndet men medför 

att nedbrytningstakten kan bromsas och därmed kan den funktionella standarden upprätthållas 

under en längre tid.  

Tillståndsmått i standarden beskriver både det funktionella och tekniska tillståndet men 

beroende på orsaken till tillståndet kan åtgärden för att förbättra tillståndet variera. 

Exempelvis är en åtgärd för att reducera spår orsakade av tunga fordon mer omfattande än en 

åtgärd för att reducera spår orsakade av dubbdäcksslitage. 

För tekniska tillståndsmått är gränsvärden indikatorer som anger att en underhållsåtgärd bör 

övervägas. En företagsekonomisk kalkyl ska användas för att avgöra om en sådan åtgärd 

verkligen är lönsam, dvs. ger en långsiktigt lägsta underhållskostnad bland tillgängliga 

alternativ. I kalkylen jämför man ett antal underhållstrategier, dvs. sekvenser av underhålls-

åtgärder under en tidsperiod på 40 år. 

En annan viktig aspekt på nya mått och mått som beräknas med ursprung från ”gammal” 

vägytetillståndsdata, är att kunna prognostisera måttet. Alla vägar mäts inte årligen vilket 

innebär att en prediktering för saknade avsnitt behöver införas för att erhålla en heltäckande 

information om tillståndet på vägnätet. 

 

Figur 5. Vägyteegenskaper. 

I samband med de ständigt förändrade och utökade kraven som ställs på önskade underlag 

t.ex. från nya säkerhetsmål, ännu mer beständiga beläggningar och energieffektivitet i 

samband med strängare klimatmål och att kunna möta transportanvändares krav är det 

nödvändigt att se över och komplettera indata. Syftet med projektet har varit att komplettera 

och förbättra indata som används i Trafikverkets underhållsstandard för att möta de nya 

kraven. En förutsättning för arbetet har varit att de förslag som tas fram ska baseras på 

nuvarande mätstrategi, dvs. antingen kan vi använda de mått som redan mäts eller kombinera 

olika mått till nya mått. Ett tredje alternativ är att använda de mått som redan används i 

underhållsstandarden på ett annat sätt eller att definiera dem annorlunda för att på ett bättre 

sätt spegla det verkliga tillståndet. En stor fördel med att använda befintlig mätstrategi är att 

Trafikverket kan beräkna de nya måtten på historiska data och därmed snabbare möjliggöra 

studier av trender för att kunna skapa prognosmodeller för måtten. 
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3 Metod 

Utvecklingen av nya mått är en ständigt pågående process och påbörjades ursprungligen 2002 

i ett projekt beskrivet i dokumentet ”Nya mått, ett underlag för en utvecklingsstrategi inom 

området vägytemätningar” (Lundberg, Sjögren & Andrén, 2002). Därefter har ett antal 

seminarier och workshops genomförts. Slutsatserna från dessa tillsammans med vår insamlade 

erfarenhet från omvärlden och deltaganden i organisationer och projekt som PIARC 

(www.piarc.org/en/ ), COST (www.cost.esf.org ), standardiseringsarbeten i CEN och ISO 

samt TRB( www.trb.org/main/home.aspx) har gett en stabil grund för de förslag som 

presenteras här. 

Två större seminarier har varit viktiga underlag till utformning av arbetet som redovisas i 

denna rapport, dels seminariet kallat ”Nya Mått” i april 2006 i Sigtuna, vilket var ett nationellt 

seminarium med deltagare från Trafikverkets dåvarande regioner och dels ett internationellt 

seminarium kallat ”Monitoring road surface condition” i juni 2007 i Tällberg.  

Förslagen på nya mått i denna del av projektet bygger på att hittills utförd datainsamling 

(vägytemätning) ska kunna utnyttjas. Detta innebär att måtten är utformade för att passa data 

som presenteras per 20 meter väg.  

Validering av måtten är gjord via tre fältstudier. En fältstudie genomfördes i närheten av 

Linköping 2012. För denna studie valdes en testslinga ut (ca 290 km) som mättes med VTI:s 

RST mätbil varefter de ”nya” måtten beräknades för hela slingan. Slingan bestod av en 

blandning av alla vägtyper men med tonvikten på sekundära och tertiära vägar, dvs. mindre 

vägar. Vidare genomfördes en fältstudie i samband med ett seminarium i Gysinge 2012, där 

inbjudna representanter från Trafikverket betygsatte föreslagna mått (se kapitel 5.6). 2010 

genomfördes en workshop i Södermanlands län där representanter från såväl VTI som 

Trafikverket deltog. Workshopen syftade till att i fält studera måttet Lokal Ojämnhet (LO) 

och en ansats till gränsvärden på ett urval vägsträckor, främst för att få kunskap om storleks-

ordningen hos måttet. Slutsatserna från denna workshop var att det nuvarande måttet för LO, 

som används i PMS, är svårt att förankra med bedömningarna som gjordes vid fältstudien. 

Därför har en ny utformning av LO utvecklats och beskrivs i denna rapport. Utöver dessa 

studier och riktade mätningar som gjorts i projektet har data från Trafikverkets PM-system 

använts för att på ett mer övergripande sätt se fördelningen av måtten på ett helt vägnät, se 

kapitel 1.4 

http://www.piarc.org/en/
http://www.cost.esf.org/
http://www.trb.org/main/home.aspx
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4 De nya vägytemåtten från och med 2010 och förslag till förändring 

Inför upphandlingen 2009 reviderades de metodbeskrivningar (VVMB 121:2009 och VVMB 

122:2009) som specificerar hur data ska mätas och med vilken täthet i längsled data ska 

samlas in. En väsentlig förutsättning inför denna revidering var att skapa en förbättrad möjlig-

het att beskriva vägytan tredimensionellt. Det går inte direkt beskriva den tredimensionella 

vägytan utifrån mätningarna genom att lägga in data i ett absolut koordinatsystem eftersom 

höjden inte mäts. En relativ beskrivning av 3D-ytan kan däremot göras genom att kombinera 

data från backighet-, längsprofil-, tvärfall- och medeltvärprofilmätningen. Noggrannheten i en 

sådan beskrivning är dock i dagsläget något osäker. Nedan visas ett exempel på ett vägavsnitt 

beskrivet av endast medeltvärprofiler. 

 

Figur 6. Tredimensionell beskrivning av ett 100 m långt vägavsnitt. 

Traditionellt har vi alltid delat upp vägen i mått som beskriver egenskaper längs och tvärs 

vägens riktning. Vi har inte frångått detta tankesätt i detta projekt heller då vi valt att inte vara 

alltför radikala och vi tror att det på så sätt blir lättare att få en acceptans från branschen för de 

nya måtten. 

4.1 Megatextur 

Megatextur är ett mått som beskriver ojämnheter inom våglängdsintervallet 50 mm till 

500 mm, dvs. det täcker ojämnheter större än ytans makrotextur men mindre än de ojämnheter 

som täcks av IRI. Exempel på egenskaper som måttet ska fånga är beläggningsskarvar, 

broskarvar, slaghål och större beläggningsskador (krackelering och långt gångna ytskador). 

Måttet är relativt okomplicerat med ett direkt samband mellan storlek och upplevelsen av 

måttet. En väg med låga megatexturvärden upplevs som bra i jämförelse med en väg med 

höga megatexturvärden under förutsättning att övrig karakteristika för vägen är likartad. Detta 

innebär att man skulle kunna använda ett absolut gränsvärde i en underhållsstandard för att 

avgöra underhållsbehovet. Ett förhöjt megatextur värde är alltid oönskat till skillnad från t.ex. 

olika nivåer hos makrotextur. 

4.2 Lokala ojämnheter 

Lokala ojämnheter (LO) är ett mått som ska komplettera IRI genom att ge utslag för lokala 

ojämnheter (kort utbredning i längsled) vilka inte blir tydliggjorda av IRI. I och med att IRI 

medelvärdesbildas över en viss längre sträcka (för underhållsstandarden används ett 
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medelvärde över 100 m) så kan till exempel en 100 meterssektion med enstaka lokala 

ojämnheter upplevas som extremt obehaglig för trafikanten men sträckan klarar underhålls-

standardens gränsvärde för IRI. Denna typ av ojämnhet ska måttet LO kunna detektera, se 

exempel i Figur 7. 

 

 

Figur 7. Exempel på nedåtgående lokal ojämnhet. 

Det tidigare definierade måttet för LO beräknades genom att simulera en tre meters rätskena 

på de längsprofiler som mäts. Tack vare att detta görs i en datormodell kan man låta 

simuleringen ske både på längsprofilens ovan- och undersida. På så sätt kan olika former på 

ojämnheten detekteras bättre. Måttet beskrivs i detalj i (Sjögren & Lundberg 2011). Dock har 

det visat sig att med LO definierat utifrån en rätskena är det svårt att avgöra mätvärdets 

storlek utifrån upplevelsen vid färd över ojämnheten. Om vi till exempel vid färd i en bil kör 

över en hög kant (20 mm) så upplever vi detta som extremt obehagligt men för en svacka med 

20 mm djup och en utbredning över 3 m upplevs inte alls samma obehag, trots att mätvärdet 

för LO är 20 mm i båda exemplen. Den största fördelen med måttet definierat på detta vis är 

att det är lättbegripligt eftersom det är kopplat till geometriska egenskaper. Dock anser vi att 

de nackdelar vi beskrivit ovan överväger och därför föreslår vi att måttet ersätts med en ny 

definition som bättre beskriver effekten av hur LO upplevs i fordonet. 

De tester som utförts för att hitta ett mått som på ett bra sätt avspeglar lokala ojämnheter och 

känslan vid färd i ett fordon har resulterat i att uttrycka LO som en acceleration beräknat från 

motsvarande kvartsbilsmodell som IRI-beräkningen använder. Ur modellens olika delar kan 

accelerationer beräknas. Accelerationen i chassit beräknas ur modellens stora massa (Ms i 

Figur 8) och den avspeglar förarens upplevelse vid färd, exklusive stolens fjädring. 

Accelerationen i hjulet beräknas som den lilla massan i modellen (mu i Figur 8) och det värdet 

kan kopplas till fordonsslitage (fjädring, dämpare och däck). Genom att använda 

accelerationen för dessa massor mäts det som har mest betydelse för att beskriva effekten av 

en lokal ojämnhet både ur komfortsynpunkt och med tanke på fordonsslitage. 
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Figur 8. Quarter car (kvartsbilsmodell) modellen inklusive gällande parametervärden för IRI. 

Indata till kvartsbilsmodellen är de tre längsprofiler som mäts och levereras till Trafikverket. 

Dessa data kan betraktas som rådata vilket innebär att det finns mätvärden som behöver 

”tvättas” bort innan beräkningarna utförs. Det är framförallt vid mycket låga hastigheter samt 

då mätbilen gör kraftiga inbromsningar (eller accelererar kraftigt vilket i praktiken aldrig 

sker) som längsprofilsdata påverkas. Vi föreslår därför att ”tvättning” av längsprofilen utförs 

per mätsträcka innan beräkningarna av LO görs enligt nedan: 

 mätsträcka med längder mindre än 10 meter stryks 

 stor hastighetsförändring (> 15 km/h) mellan två intilliggande 20 m sträckor medför 

att den senare av 20 m sträckorna stryks 

 vägavsnitt som mätts med en hastighet < 25 km/h stryks. 

Genom att använda dessa tvättningsrutiner kan ett mer stabilt mätvärde erhållas. Vid en 

undersökning av hur mycket data som skulle ”tvättas bort” i ett utvalt testområde, X-län, låg 

nivån på c:a 4,69 %. 

Med syftet att utvärdera accelerationseffekten från lokala ojämnheter användes kvartsbils-

modellen från ”International Roughness Index (IRI)”, men istället för att som normalt beräkna 

den relativa rörelsen mellan hjul och chassi beräknades accelerationen för chassiet. Modellen 

är alltså densamma som för vanliga IRI-beräkningar, med följande parametrar: K1=653,0; 

K2=63,3; U=0,15; C=6,0; V=80; där K1 representerar hjulets fjädringskonstant, K2 fjädrings-

konstanten mellan hjul och chassi, U är kvoten mellan massorna för hjul och chassi, och C 

representerar dämpningen mellan hjul och chassi. V är den simulerade hastigheten om 80 

kilometer per timme (som dock varieras i analysen). IRI-modellen används för att utvärdera 

de lokala ojämnheternas inverkan på personbilar. För lastbilar användes en kvartsbilsmodell 

med parametrarna K1=400; K2=250; U=0,15; C=30; V=100; från ”Profile Index (PI)” och 

”Heavy Articulated Truck Index (HATI)”. Algoritmerna för beräkning av LO redovisas i 

bilaga 2. 
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En enkel jämförelse mellan IRI och accelerationen för en mycket ojämn vägsträcka (medel-

IRI är 5,42 mm/m) visar att det finns en stark koppling mellan de båda måtten, se figuren 

nedan. 

 

Figur 9. Jämförelse mellan chassiacceleration och IRI beräknat per decimeter. 

De väldigt höga IRI-värdena i figuren ovan beror på att varje decimetervärde redovisats. 

Resultatet från samma sträcka med tjugo meters presentationslängd visas nedan. 

 

Figur 10. Medelvärdesbildat IRI från Figur 9. 

För att få en känsla för mätvärdenas storleksordning har 2011 års vägytedata från X-län 

bearbetats. År 2011 mättes hela X-län, allt från sekundära och tertiära (SoT) vägar till 

huvudvägnätet. Figuren nedan visar fördelningen för de fyra olika accelerationerna där PB 

betyder personbil och LB lastbil. Vi ser att den acceleration som är högst kommer från 

personbilens hjul och den lägsta accelerationen finns i personbilschassit. Skillnaderna mellan 

lastbilens hjulacceleration och chassiacceleration är inte lika stora.  
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Figur 11. Accelerationer beräknade som maximal acceleration inom en 100 m sträcka för X-

län 2011. 

Den metod som väljs för att skapa gränsvärden till underhållsstandarden baseras på att 

använda samma relation som IRI:s gränsvärden för olika trafikklasser. Eftersom mätvärdena 

beräknas ur samma modell borde detta kunna ge en bra uppskattning av gränsvärdena för 

accelerationerna. Den första tanken var att inte använda olika gränsvärden för olika 

hastighetsklasser eftersom hastigheten är inbyggd i beräkningen av accelerationen 

(kvartsbilsmodellen färdas i skyltad hastighet) men vid närmare eftertanke borde inte höga 

accelerationsvärden tillåtas på vägar med högt skyltad hastighet ur säkerhetsaspekt. Jämför vi 

med IRI där modellen alltid har hastigheten 80 km/h så måste större hänsyn tas till skyltad 

hastighet. Relationen mellan gränsvärdena för IRI och LO måste dessutom justeras för 

dynamiken i mätvärdet. Dessa värden bör justeras ytterligare då metoden är fullt implemen-

terad i Trafikverkets PMS och det finns tillgång till heltäckande data för hela riket. 

Nedan, se Tabell 2, följer percentilvärden för de fyra LO-måtten. Detta används för att kunna 

beskriva och välja storleksordningen på gränsvärdena. 

Tabell 2. Percentilvärden för accelerationer beräknade som maximal acceleration inom 100 

m sträcka för X-län 2011. 

Percentil ACC-chassi-PB ACC-hjul-PB ACC-chassi-LB ACC-hjul-LB 

0 % 0,30 2,17 0,40 0,69 

5 % 0,60 4,36 0,86 1,47 

10 % 0,71 5,03 1,02 1,70 

15 % 0,79 5,57 1,16 1,90 

20 % 0,87 6,08 1,28 2,07 

25 % 0,94 6,65 1,40 2,23 
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Percentil ACC-chassi-PB ACC-hjul-PB ACC-chassi-LB ACC-hjul-LB 

30 % 1,02 7,22 1,53 2,39 

35 % 1,09 7,94 1,65 2,58 

40 % 1,18 8,63 1,80 2,77 

45 % 1,29 9,47 1,94 2,99 

50 % 1,41 10,38 2,13 3,22 

55 % 1,53 11,35 2,33 3,50 

60 % 1,68 12,62 2,57 3,79 

65 % 1,84 14,11 2,84 4,17 

70 % 2,05 15,81 3,15 4,63 

75 % 2,30 18,07 3,53 5,20 

80 % 2,62 21,13 3,99 5,96 

85 % 3,07 25,44 4,60 7,11 

90 % 3,81 31,49 5,69 8,61 

95 % 5,08 43,22 7,24 11,32 

100 % 12,23 110,78 14,81 29,63 

 

För att förstå de olika accelerationsvärdena på ett bättre sätt har också simuleringar utförts. En 

syntetisk längsprofil har skapats som kan liknas vid ett gupp eller lokal ojämnhet. Karaktären 

har varierats, från att vara ett steg, uppåt och nedåt till ett mjukt gupp med formen av en 

normalfördelad kurva. Resultaten av simuleringarna redovisas i bilaga 3. 

 

 

I de följande avsnitten 4.2.1. till 4.2.4 följer förslag på innehåll och gränsvärden för ett nytt 

LO att lägga till i Trafikverkets beskrivning om underhållsstandard för belagd väg. Som 

rubrik föreslås Ojämnheter beräknade som lokala ojämnheter (LO) från längsprofilmätning 

med mätbil. 

4.2.1 Därefter föreslås innehåll enligt nedan för de fyra olika måtten, LOchassi 
personbil, LOhjul personbil, LOchassi lastbil och LOhjul 
lastbil.Underhållsstandard LOchassi personbil 

I detta avsnitt beskrivs förslag till textinnehåll och gränsvärden till underhållsstandard för LO 

beräknat för chassidelen i en personbil.  

Krav på längsgående lokala ojämnheter mätta som accelerationsvärden i m/s2 för en 

personbils chassidel. 100-meterssträckan representeras av maxvärde inom en 100 m lång 

sträcka och gränsvärden finns med hänsyn till trafikmängd och skyltad hastighet. 

Gränsvärdena redovisas i Tabell 3. 

Vi förslår att det tidigare måttet på lokal ojämnhet som är definierat av en rätskena 

avvecklas. Vi föreslår att det nya måttet på lokal ojämnhet istället ska baseras på hjul- 

och chassiacceleration (LOhjul resp LOchassi) beräknat med den kvartsbilsmodell som IRI-

beräkningen använder. 
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Tabell 3. Krav på LOchassi-värden i m/s2 för personbil baserade på trafik och skyltad 

hastighet. 

Trafik (fordon 
per dygn) 

Skyltad hastighet (km/h) 

120 110 100 90 80 70 60 50 

0-250 
  7.2 7.2 8.0 9.1 9.4 9.4 9.4 

250-500 
  6.7 6.8 7.5 8.4 8.8 8.8 8.8 

500-1000 
  6.2 6.3 6.9 7.8 8.1 8.1 8.1 

1000-2000 
  5.0 5.1 5.7 6.5 6.7 7.3 7.3 

2000-4000 
4.2 4.4 4.5 4.9 5.5 5.7 6.8 6.8 

4000-8000 
4.2 4.4 4.5 4.9 5.5 5.7 6.8 6.8 

>8000 
4.2 4.4 4.5 4.9 5.5 5.7 6.8 6.8 

4.2.2 Underhållsstandard och LOhjul personbil 

Här följer förslag till text och gränsvärden till underhållsstandard för LO beräknat för 

hjuldelen i en personbil. Krav på längsgående lokala ojämnheter mätta som 

accelerationsvärden i m/s2 för ett personbilshjul. 100-meterssträckan representeras av 

maxvärdet av de lokala ojämnheterna och gränsvärden finns med hänsyn till trafikmängd och 

skyltad hastighet. Gränsvärdena redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4. Krav på LOhjul-värden i m/s2 för personbil baserade på trafik och skyltad hastighet. 

Trafik (fordon 
per dygn) 

Skyltad hastighet (km/h) 

120 110 100 90 80 70 60 50 

0-250 
  65.1 65.2 72.1 81.8 84.5 84.5 84.5 

250-500 
  60.5 61.0 68.0 76.3 79.4 79.4 79.4 

500-1000 
  56.0 56.9 62.4 70.7 73.1 73.1 73.1 

1000-2000 
  45.4 45.8 51.3 58.3 60.5 65.6 65.6 

2000-4000 
37.8 39.3 40.2 44.4 49.9 51.7 61.8 61.8 

4000-8000 
37.8 39.3 40.2 44.4 49.9 51.7 61.8 61.8 

>8000 
37.8 39.3 40.2 44.4 49.9 51.7 61.8 61.8 

4.2.3 Underhållsstandard LOchassi lastbil 

Nedan följer förslag till text och gränsvärden till underhållsstandard för LO beräknat för 

chassidelen i en lastbil. 

Krav på längsgående lokala ojämnheter mätta som accelerationsvärden i m/s2 för en lastbils 

chassidel. 100-meterssträckan representeras av maxvärde inom en 100 m sträcka och 

gränsvärden finns med hänsyn till trafikmängd och skyltad hastighet. Gränsvärdena redovisas 

i Tabell 5. 
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Tabell 5. Krav på LOchassi-värden i m/s2 för lastbil baserade på trafik och skyltad hastighet. 

Trafik (fordon 
per dygn) 

Skyltad hastighet (km/h) 

120 110 100 90 80 70 60 50 

0-250 
  10.2 10.2 11.3 12.9 13.3 13.3 13.3 

250-500 
  9.5 9.6 10.7 12.0 12.5 12.5 12.5 

500-1000 
  8.8 8.9 9.8 11.1 11.5 11.5 11.5 

1000-2000 
  7.1 7.2 8.1 9.2 9.5 10.3 10.3 

2000-4000 
5.9 6.2 6.3 7.0 7.8 8.1 9.7 9.7 

4000-8000 
5.9 6.2 6.3 7.0 7.8 8.1 9.7 9.7 

>8000 
5.9 6.2 6.3 7.0 7.8 8.1 9.7 9.7 

4.2.4 Underhållsstandard och LOhjul lastbil 

Slutligen följer förslag till text och gränsvärden till underhållsstandard för LO beräknat för 

hjuldelen i en personbil.Krav på längsgående lokala ojämnheter mätta som 

accelerationsvärden i m/s2 för ett lastbilshjul. 100 m sträckan representeras av maxvärdet av 

de lokala ojämnheterna och gränsvärden finns med hänsyn till trafikmängd och skyltad 

hastighet. Gränsvärdena redovisas i Tabell 6. 

Tabell 6. Krav på LOhjul-värden i m/s2 för lastbil baserade på trafik och skyltad hastighet. 

Trafik (fordon 
per dygn) 

Skyltad hastighet (km/h) 

120 110 100 90 80 70 60 50 

0-250 
  65.1 65.2 72.1 81.8 84.5 84.5 84.5 

250-500 
  60.5 61.0 68.0 76.3 79.4 79.4 79.4 

500-1000 
  56.0 56.9 62.4 70.7 73.1 73.1 73.1 

1000-2000 
  45.4 45.8 51.3 58.3 60.5 65.6 65.6 

2000-4000 
37.8 39.3 40.2 44.4 49.9 51.7 61.8 61.8 

4000-8000 
37.8 39.3 40.2 44.4 49.9 51.7 61.8 61.8 

>8000 
37.8 39.3 40.2 44.4 49.9 51.7 61.8 61.8 

4.3 Kantdjup per meter 

Måttet kantdjup är primärt utvecklat för att upptäcka strukturella problem i form av 

deformationer och bärighetsspår på vägens högra sida, s.k. kanthäng, men det detekterar även 

kraftiga bärighetsspår/deformationer i mitten av vägen. Deformationer är vanligt 

förekommande på det lågtrafikerade vägnätet som till stor del består av s.k. obyggda vägar. 

Vanligtvis är vägkroppen svagare ju närmare vägrenen man kommer men smala s.k. 

trespårsvägar där det mittersta spåret är gemensamt för de båda riktningarna får en fördubblad 

belastning vilket även kan resultera i bärighetsproblem i mitten av vägen. Måttet har använts i 

Trafikverket sedan i början av 2000-talet. I och med att måttet beräknas av Trafikverket från 

grunddata finns måttet tillgängligt i Trafikverkets PMS från 1997 och framåt. De grunddata 

(mått) som behövs för att beräkna kantdjupet är medeltvärprofil och tvärfall (24). 

I dag medelvärdesbildas måttet över 20 m och i underhållsstandarden används medelvärdes-

bildning över 100 meter. Detta ger inte en optimal beskrivning av den kanthängsproblematik 

som finns. Oftast har en kantdeformation en kort utbredning i längsled men den kan också 
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vara en lång företeelse som sträcker sig hundratals meter. De korta kanthängen döljs i den 

medelvärdesbildning som görs. Det finns dock potential att förbättra måttet genom att utnyttja 

att tvärprofilen och tvärfallet numera samlas in varje meter istället för de medelvärden över 20 

meter som användes tidigare. En beräkning av kantdjupet per meter skulle möjliggöra 

upptäckten av de korta och ofta trafikfarliga sättningarna/deformationerna på vägens högra 

sida som orsakar krängningar för tung trafik. En nackdel med att beräkna ett kantdjupsmått 

per meter är att ”falska kantdjup” ger en större påverkan på måttet. Ett falskt kantdjup erhålls 

om mätbilens förare har felaktigt sidoläge vid mätning så att den högra mätpunkten mäter 

utanför beläggningskanten i kombination med att beläggningskanten är högre än stödremsan. 

Detta är egentligen ingen brist i måttet utan i mätmetoden (då förarna inkluderas). 

En annan brist som finns i måttet som kan upptäckas och åtgärdas är då tvärprofilen har 

formen av en cirkelbåge där radien succesivt minskas längre ut mot vägrenen (se Figur 12). 

Denna typsektion är vanligt på äldre obyggda vägar. Denna sektion är inte skadad men måttet 

kantdjup indikerar ändå ett högt värde. För att åtgärda denna brist har stödmått till kantdjupet 

utvecklats. Detta beskrivs mer ingående i del två (27) av denna rapportserie. 

Det ena av stödmåtten beskriver formen på tvärprofilen och benämns lutningsförändring. 

Detta är ett mått som beräknas från medeltvärprofilen och har enheten %. Från del två i denna 

rapportserie har gränsvärdet 2,0 % använts för att avgöra om det registrerade kantdjupsmåttet 

verkligen beror på att det finns en deformation på vägen eller om sektionen är oskadd. 

Förslaget i rapport två är att inte ”peka ut” aktuellt vägavsnitt om lutningsförändringen är 

mindre än eller lika med 2 % även om vi har ett högt kantdjupsvärde. Vi föreslår att måttet 

beräknas utifrån 20 meters medelvärden av medeltvärprofilen och 100 m medelvärdet 

representeras av den lutningsförändring som registreras vid den 20 m sektion där maximalt 

kantdjup registreras 

 

 

Figur 12. Tvärprofil utan synliga skador med höga värden för kantdjup. 

Det andra stödmåttet benämns stödpunktsavstånd och beskrivs mer ingående i del två av 

denna rapportserie. Med hjälp av detta mått kan vi avgöra allvarlighetsgraden av skadan 

(deformationen) vid ett stort kantdjup. Med hjälp av måttet stödpunktsavstånd kan vi avgöra 

om den alvarligaste deformationen finns längst ut mot diket eller någon annan stans (ofta som 

ett kraftigt deformationsspår). Vi har valt att se på deformationsspåret som mer allvarligt om 

det befinner sig en bit in på vägen på grund av att vatten ofta blir stående i spåret och i 

kombination med sprickbildning i deformationen ger detta en ökande nedbrytningstakt. Från 

rapport två i denna serie kan vi se att vi bör minska gränsvärdena i underhållsstandarden med 

30 % om stödpunktsavståndet är mindre än 3 200 millimeter (full mätbredd för mätsystemen). 

Vi föreslår att måttet beräknas utifrån 20 meters medelvärden av medeltvärprofilen och 100 m 

medelvärdet representeras av det stödpunktsavstånd som registreras vid den 20 m sektion där 

maximalt kantdjup registreras. 

I PMS vill man fortfarande ha kantdjupsdata per 20 m och per 100 m. För underhålls-

standarden föreslår vi därför att representera 100-meterssträckan med den 95:e percentilen av 
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de 100 enmetersvärdena inom en 100-meterssträcka. Det innebär att vi kan ”räkna bort” upp 

till fyra falska kantdjup1m för en 100 meterssträckan. Motivet till att vi inte väljer att 

representera en 100-meterssträcka med maxvärdet finns beskrivet tidigare i detta avsnitt.. 

Vidare har tester från mätningar  visat att  det blir en alltför stor felmarginal då det maximala 

värdet av enmetersvärdena inom 100-meterssträckan används. Vi har analyserat innebörden 

av att använda maxvärdet av de enskilda kantdjupen beräknat per meter mot att använda ett 

medelvärde för en 100-meterssträcka, vilket visas i Tabell 7. Där kan vi se att 0,45 % av 

slingans 100-metersvärden har ett medelvärde över 60 mm. Om 100 meterssträckan istället 

skulle representeras av ett maxvärde av kantdjup beräknat per meter har 20 % av slingan ett 

värde över 60 mm. Det har verifierats via de digitala stillbilderna att det är en allt för stor 

andel för att avspegla sanningen. 

Tabell 7. Exempel på att använda det maximala enmetersvärdet för kantdjup inom en 100-

meterssträcka mot att använda medelvärdet över 100 meter. Data från en 290 km lång slinga 

i Östergötland. 

Gränsvärde 
Kantdjup 

Andel över 
gränsvärde Mått 

60 0.45% Medel 100 m 

60 20.14% Max 1m 

70 13.59% Max 1m 

80 9.16% Max 1m 

90 6.18% Max 1m 

100 3.60% Max 1m 

110 2.13% Max 1m 

120 1.00% Max 1m 

 

 

4.3.1 Underhållsstandard kantdjup1m 

Nedan följer förslag till text och gränsvärden till underhållsstandard för kantdjup för en 100 

meterssträcka. 

Krav på kantdjup, mätt i mm som den 95:e percentilen av kantdjup beräknade per meter för en 

100-meterssträcka, med hänsyn till trafikmängd och skyltad hastighet. Detta redovisas i 

Tabell 8. Om stödpunktsavståndet är mindre än max mätbredd (ca 3 200 mm) ska 

gränsvärdena reduceras med 30 %. Om stödpunktsavståndet är lika med max mätbredd (ca 

3 200 mm) ska krav på kantdjup ska endast ställas om lutningsförändring >2 %. 

Vi föreslår att kantdjup beräknas per en meter istället som ett medelvärde över 100 m för 

att på ett bättre sätt kunna detektera de deformationer som finns på vägnätet 
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Tabell 8. Krav på kantdjup i mm baserade på trafik och skyltad hastighet. 

Trafik (fordon per 
dygn) 

Skyltad hastighet (km/h) 

120 110 100 90 80 70 60 50 

0-250 
67.8 68.4 69 69.6 70.2 70.8 71.4 72 

250-500 
66.6 67.2 67.8 68.4 69 69.6 70.2 70.8 

500-1000 
54.5 55 55.5 56 56.5 57 57.5 58 

1000-2000 
53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5 57 

2000-4000 
52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 

4000-8000 
41.2 41.6 42 42.4 42.8 43.2 43.6 44 

>8000 
40.4 40.8 41.2 41.6 42 42.4 42.8 43.2 

 

Nedan exemplifieras beslutskedjan vid bestämning om ett kantdjup ska indikeras i underhålls-

standarden. 

Skyltad hastighet 70 km/h och trafikmängd 1000 -2000 fordon/dygn, gränsvärde i 

standarden= 56 mm 

1. Kantdjup=58 mm, Lutningsförändring=2,5 % och stödpunktsavstånd=3200 mm  

Stödpunktsavstånd <3200 mm FALSKT (fortsätt i beslutsträdet) 

Lutningsförändring > 2 % - SANT (fortsätt i beslutsträdet) 

Gränsvärde=56 mm (oförändrat gränsvärde) 

Kantdjupsvärdet (58)>gränsvärdet (56) → sektionen ”pekas ut” av standarden 

2. Kantdjup=58 mm, Lutningsförändring=1,5 % och stödpunktsavstånd=3200 mm  

Stödpunktsavstånd <3200 mm FALSKT (fortsätt i beslutsträdet) 

Lutningsförändring > 2 % - FALSKT (fortsätt ej i beslutsträdet) 

Sektionen ”pekas inte ut” av standarden. 

3. Kantdjup=45 mm, Lutningsförändring=1,5 % och stödpunktsavstånd=2900 mm  

Stödpunktsavstånd <3200 mm SANT (fortsätt i beslutsträdet men reducera 

gränsvärdet med 30 % (56×0,70=39,2 mm)) När detta kriterium är SANT testas 

kantdjupet mot gränsvärdet utan att blanda in lutningsförändringen. 

Kantdjupsvärdet (45)>gränsvärdet (39,2) → sektionen ”pekas ut” av standarden. 

4.4 Tvärfallsvariation 

Måttet tvärfallsvariation togs fram inom ett utvecklingsprojekt då dåvarande Vägverket 

(numera Trafikverket) beställde en översyn av tvärfallsmätningen i Sverige med inriktning på 

säkerhet och hälsa. Detta arbete utfördes av dåvarande Vägverket Konsult (nuvarande 

Vectura), med Johan Granlund som ansvarig, och arbetet finns dokumenterat i en rapport 

(Granlund 2006). Primärt är måttet utvecklat för att lokalisera vägavsnitt där vägens tvärfall 

orsakar kraftiga rollningsrörelser i tunga fordon. Dessa rollningsrörelser påverkar särskilt 

höga fordon (Figur 13) och kan medföra hälsoproblem för förare men kan också vara en 

säkerhetsfråga (vältolyckor). Måttet beskriver såväl snabba som långsamma rollningsförlopp. 

Typiska vägavsnitt som orsakar en oönskad rollningsrörelse kan vara en deformerad vägyta 

(kort förlopp) och felaktigt projekterad skevningsövergång (långt förlopp) eller den tredje och 

kanske vanligaste orsaken, en obyggd väg med kraftigt varierande tvärfall. 
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Figur 13. Exempel på fordonstyp som är känslig för stora tvärfallsvariationer. 

Måttet baseras på beräkningar från tvärfallsmätning per meter samt information om skyltad 

hastighet. I och med att måttet är avsett för tunga fordon föreslås tvärfallet mätas och 

definieras med de punkter som motsvarar en lastbils hjulbas. Trafikverkets metodbeskrivning 

121:2009 (3) definierar tvärfallet som ett ytlinjetvärfall genom två punkter i tvärprofilen. I 

och med att både medeltvärprofil och tvärfall mäts varje meter kan spårbottentvärfallet för ett 

tungt fordon beräknas från dessa data. En närmare beskrivning av beräkningsprinciperna finns 

i bilaga 4. Algoritmer för beräkning av tvärfallsvariation redovisas också i bilaga 4. 

 

 

4.4.1 Underhållsstandard och tvärfallsvariation 

Nedan följer förslag till text och gränsvärden till underhållsstandard för tvärfallsvariation för 

en 100-meterssträcka. 

Krav på tvärfallsvariation för en 100-meterssträcka, mätt i %-lutning som en standard-

avvikelse av spårbottenstvärfall beräknade per meter, med hänsyn till trafikmängd och skyltad 

hastighet. Detta redovisas i tabell 9. 

Vi föreslår att måttet Tvärfallsvariation beräknas baserat på spårbottentvärfallet för tunga 

fordon. 
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Tabell 9. Krav på tvärfallsvariation i %-enheter baserade på trafik och skyltad hastighet. 

Trafik (fordon per 
dygn) 

Skyltad hastighet (km/h) 

120 110 100 90 80 70 60 50 

0-250 
1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 

250-500 
0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 

500-1000 
0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 

1000-2000 
0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 

2000-4000 
0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 

4000-8000 
0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 

>8000 
0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 

 

4.5 Mått som beskriver ytskador 

Ett mått som beskriver ytans skick för en gammal beläggning har länge varit önskat inom 

Trafikverket. Tanken är att måttet ska vara kopplat till det tekniska tillståndet hos vägen och 

det ska beskriva skador som stensläpp, kraftiga separationer, ojämna beläggnings- och 

broskarvar, spruckna och krackelerade vägavsnitt och slaghål. I och med att både MPD (Mean 

Profile Depth, ett mått för att beskriva makrotexturen) och megatextur samlas in som ett 

medelvärde över en meter ger det en bra förutsättning för att detektera ytskador. Det normala 

är att en ytskada har en utbredning på en eller ett par meter men motsatsen finns också då ett 

helt vägavsnitt har skador. Ett längre vägavsnitt som är skadat är sällan eller aldrig homogent 

skadat och kommer därför upptäckas av den metod som här föreslås. 

I och med att begreppet ytskada kan täcka in väldigt många olika skadetyper och innebörden 

kan tolkas olika från en person till en annan så måste begreppet definieras. Vi definierar 

därför en ytskada på följande sätt. 

 En ytskada är en defekt hos vägytan inom våglängdsintervallet 0,5 mm till 0,5 m som 

kan beskrivas med måtten MPD (Mean Profile Depth, (makrotextur)) och megatextur. 

 Ytskadan beskrivs som en positiv avvikelse för måtten MPD och megatextur i 

förhållande till ett normaltillstånd. 

 Normaltillståndet definieras som beläggningens texturnivå före ytskadan och beskrivs 

av ett flytande medelvärde. 

Måttet för att lokalisera en ytskada definieras som ett värde för en meter i relation till ett 20 

meters flytande medelvärde före aktuell meter eller skada. I figuren Fel! Hittar inte 

eferenskälla. visas principen för måttet.  
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Figur 14. Princip för att kvantifiera en ytskada. 

Det finns två krav för att ett värde ska vara giltigt för sträckan och ett ytskademått beräknas, 

nämligen att beläggningsdatumet och beläggningstypen ska vara densamma för hela 21-

meterssträckan i annat fall sätts måttet till NaN (Not a Number). 

Eftersom beläggningens utseende och tillstånd kan variera väldigt mycket (se ett par exempel 

på olika beläggningar i Figur 15 till Figur 20) kommer en algoritm aldrig, hur avancerad den 

än är, kunna upptäcka alla defekter och därför har en relativt enkel approach valts för att 

definiera måttet ytskada. 

 

m 20 medel Flytande

MPD1m
Ytskada  
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Figur 15. Exempel på en äldre ytbehandlad väg utan större skador. 

 

Figur 16. Tre år gammal ABS16 beläggning utan synbara skador. 
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Figur 17. Nylagd Y1B 16. 

 

Figur 18. Nylagd IMT. 
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Figur 19. Blödande ytbehandling. 

 

Figur 20. Nylagd ABS16. 
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Figur 21. Äldre MJOG med påbörjat stensläpp. 

 

Figur 22. Äldre ABS16 med begynnande stensläpp. 
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Figur 23 Slaghål på en äldre ytbehandling. 

Måtten MPD och megatextur kan användas för att hitta olika typer av skador på vägnätet där 

MPD kan användas för att hitta de mindre skadetyperna som separationer, stensläpp och 

krackelering medan megatextur kan användas för att detektera större skadetyper som slaghål, 

obehagliga skarvar och långt gångna beläggningsskador. I och med att det sekundära och 

tertiära vägnätet är av mycket skiftande kvalitet och vägen ofta är lappad och lagad med olika 

metoder och material som skiljer sig från vägens ursprungliga material får vi en varierande 

makrotextur även fast ytan är hel och i förhållandevis gott skick. På grund av dessa om-

ständigheter är det inte intressant att studera de mindre skadetyperna på dessa vägkategorier 

utan vi ser endast till större skador som kan detekteras av megatexturen. På det högtrafikerade 

vägnätet kan ytskador definierade av både MPD och megatextur användas. 

 

 

4.5.1 Ytskada/Makrotextur – MPD 

MPD är ett mått där vi vill ha en lagom nivå med hänsyn till en rad olika faktorer. Ett lågt 

MPD-värde kan innebära att friktionen försämras men å andra sidan minskar rullmotståndet 

med minskande MPD. Ett högt MPD-värde ger oftast bra friktion (undantag finns) till kostnad 

Vi föreslår att måttet Ytskada beräknas baserat både på MPD och Megatextur. Måttet 

beräknas som den maximala kvoten mellan ett värde för en meter och ett 20 meters 

flytande medelvärde före aktuell meter, inom en 100 meters sträcka. 
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av ökat rullmotstånd och ökat buller. Det är en svår uppgift att balansera de olika 

egenskaperna för att optimera beläggningen med avseende på MPD. I metoden att upptäcka 

ytskador utgår vi från att varje beläggning ska vara så homogen som möjligt. Vi definierar 

ytskademåttet enligt nedanstående punkter. 

 Under förutsättning att beläggningstyp och beläggningsdatum är desamma under de 21 

m som testas utförs följande: 

o Beräkningarna utförs på MPD mätt i såväl vänster som höger spår och i det 

mittersta spåret. 

o Ett flytande medelvärde på 20 m beräknas för MPD. 

o En kvot skapas mellan det nästkommande 1 m värdet och det flytande 

medelvärdet enligt punkten ovan. 

 Kvoten är ett mått på mindre ytskador och måttet används endast på vägkategorier 

med trafikflöden större än 1000 fordon per dygn. Dessa vägar lappas och lagas inte i 

samma utsträckning som det mindre vägnätet vilket ger en bättre förutsättning för att 

använda MPD som en indikator för ytskador. 

 Det mått som slutligen testas i underhållsstandarden är den maximala kvoten inom 

100-meterssträckan för något av spåren. 

 Vill man ha tillgång till detta ytskademått i PMS rekommenderas att spara information 

om alla tre spåren som de maximala kvoterna inom en 20-meterssträcka respektive 

100-meterssträcka. 

Vi ser alltså endast till kvoter större än ett, dvs. att det efterföljande enmeters MPD-värdet är 

högre än 20-meters medelvärdet. Vi vill inte studera låga kvoter eftersom det redan finns 

gränsvärden för låga MPD-värden i underhållsstandarden. 

4.5.2 Ytskada/Megatextur 

Megatextur har, i motsats till MPD, en relativt okomplicerad relation till ytans standard, ju 

lägre värde desto bättre upplevs beläggningen och desto bättre är det tekniska tillståndet. En 

beläggning med god standard med avseende på megatextur ska ha ett lågt värde samt vara så 

homogen som möjligt.  

Baserat på uppgifter från ovanstående resonemang samt de uppgifter som beskrivs i kapitel 

5.5.2 definierar vi algoritmen för ytskademåttet för megatextur enligt följande: 

 Under förutsättning att beläggningstyp och beläggningsdatum är desamma under de 

21 m som testas utförs följande. 

 Beräkningarna utförs på såväl megatextur mätt i vänster som höger spår. 

 Ett flytande medelvärde på 20 m beräknas för megatextur. 

 För att nästa punkt ska utföras ska det nästkommande 1-metersvärdet för megatextur 

vara större än eller lika med 0,50 mm. Värden under 0,50 mm anser vi inte orsakar så 

stora obehag för trafikanten eller vara av större betydelse för det tekniska tillståndet 

för att det behöver tas med. 

 En kvot skapas mellan det nästkommande 1-metersvärdet och det flytande 

medelvärdet enligt punkt ovan. 

 Kvoten är ett mått på större ytskador och den används på alla vägkategorier. 
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 Det mått som slutligen testas i underhållsstandarden är den maximala kvoten inom 

100-meterssträckan för något av spåren. 

 Vill man ha tillgång till detta ytskademått i PMS rekommenderas att spara information 

om både vänster och höger spår som maximal kvot inom en 20 m sträcka respektive 

100 m sträcka. 

4.5.3 Underhållsstandard och ytskada, MPD 

Nedan följer förslag till text och gränsvärden till underhållsstandard för ytskadaMPD för en 

100-meterssträcka för trafikmängder över 1 000 fordon per dygn. 

Krav på ytskadaMPD för en 100-meterssträcka, mätt som en kvot av MPD, med hänsyn till 

trafikmängd och skyltad hastighet. Detta redovisas i tabell 10. 

Tabell 10. Krav på ytskadaMPD baserade på trafik och skyltad hastighet. 

Trafik (fordon per 
dygn) 

Skyltad hastighet (km/h) 

120 110 100 90 80 70 60 50 

0-250 
 - - - - - - - 

250-500 
 - - - - - - - 

500-1000 
 - - - - - - - 

1000-2000 
 1,65 1,65 1,65 1,75 1,75 1,85 1,90 

2000-4000 
1,55 1,60 1,60 1,60 1,70 1,70 1,80 1,85 

4000-8000 
1,55 1,60 1,60 1,60 1,70 1,70 1,80 1,85 

>8000 
1,55 1,60 1,60 1,60 1,70 1,70 1,80 1,85 

4.5.4 Underhållsstandard ytskada, megatextur 

Nedan följer förslag till text och gränsvärden till underhållsstandard för ytskadamega för en 

100-meterssträcka. 

Krav på ytskadamega för en 100-meterssträcka, mätt som en kvot av megatextur, med hänsyn 

till trafikmängd och skyltad hastighet. Detta redovisas i tabell 11. 

Tabell 11. Krav på ytskadamega baserade på trafik och skyltad hastighet. 

Trafik (fordon per 
dygn) 

Skyltad hastighet (km/h) 

120 110 100 90 80 70 60 50 

0-250 
 3.3 3.5 3.7 3.9 4 4.1 4.2 

250-500 
 3.1 3.3 3.5 3.7 3.8 3.9 4 

500-1000 
 2.9 3.1 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 

1000-2000 
 2.7 2.9 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 

2000-4000 
2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 

4000-8000 
2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3 3.1 3.2 

>8000 
1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.8 2.9 3 
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4.6 IRI mätt i vänster hjulspår 

IRI mätt i vänster hjulspår föreslås ha samma dignitet som IRI mätt i höger hjulspår. Rent 

praktiskt borde det räcka att ta det maximala värdet av IRI mätt i vänster eller höger hjulspår 

och testa det mot underhållsstandarden. Detta skulle beskriva tillståndet avseende ytans 

jämnhet på ett bättre sätt än att enbart använda IRI höger. Det finns ingen anledning att ändra 

på några gränsvärden i standarden då de är inarbetade och kända. Om denna metod används 

skulle det i och för sig innebära att en större andel ”faller ut” som en sträcka som bör åtgärdas 

men det blir en mer riktig bild av det verkliga tillståndet. 

 

 

4.7 Vattenarea 

Vattenarea är ett mått som har en direkt koppling mot trafiksäkerhet. Måttet är beskrivet i 

del 2 av Nya måttrapporterna (27). En större mängd vatten på vägen medför en ökande risk 

för vattenplaning. Vi tror dessutom att en stor mängd vatten på vägen bidrar till att 

trafikanterna känner en osäkerhet och därmed bedömer att vägen är dålig. Vi har valt att 

använda underhållsstandarden för att peka ut avsnitt med en reell risk för trafikanten samt 

infört en ”skamgräns” för avsnitt vid lägre hastigheter. I och med att risken för vattenplaning 

ökar med ökande hastighet har vi högre krav på högt skyltade vägar (höga hastigheter) än lågt 

skyltade vägar. Vid hastigheter under 70 km/h anses risken låg för vattenplaning. Det finns 

visserligen faktorer som däckets kvalitet, ytans struktur, kurvradien på vägen och vägytans 

tvärfall som kan försvåra väggreppet betydligt. Detta har tagits hänsyn till vid val av 

gränsvärden för vattenarea i underhållsstandarden, se Tabell 12. 

Vattenarean är ett mått som beräknas som ett medelvärde över 20 m från måtten 

medeltvärprofil och tvärfall. Att vi valt att använda 20 m medelvärden beror på att en 

vattensamling behöver vara av en viss utbredning för att utgöra en reell fara för en bilist. 100-

metersvärdet representeras av maximal 20-meters vattenarea inom 100-meterssträckan (det 

största av de fem 20-metersvärdena). 

Förslagen till text och gränsvärden till underhållsstandard för vattenarea gäller för en 100 

meterssträcka. 

Krav på vattenarea för en 100-meterssträcka med hänsyn till trafikmängd och skyltad 

hastighet redovisas i Tabell 12. 

Vi föreslår att IRI mätt i vänster hjulspår får samma dignitet som IRI mätt i höger hjulspår 

och att det maximala värdet av dessa testas mot underhållsstandarden. 
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Tabell 12.  Krav på vattenarea [dm2] baserade på trafik och skyltad hastighet. 

Trafik (fordon per 
dygn) 

Skyltad hastighet (km/h) 

120 110 100 90 80 70 60 50 

0-250 
0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 

250-500 
0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 

500-1000 
0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 

1000-2000 
0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 

2000-4000 
0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 

4000-8000 
0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 

>8000 
0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 

 

4.8 Tvärfall 

Vägens tvärfall är en mycket viktig parameter för att trafikanterna ska kunna färdas säkert på 

vägarna men den är också viktig ur beständighetssynpunkt med tanke på vatten i vägkroppen. 

För att nederbörden ska kunna transporteras bort från vägen måste den ha tillräckligt tvärfall. 

Tvärfallet är också viktigt ur säkerhetssynpunkt med tanke på att få tillräckligt stöd från vägen 

i kurvor. Detta blir ändå viktigare i vinterväglag. 

Bristande tvärfall hos vägnätet är en information som Trafikverket önskar. Det kan tyckas 

enkelt att kvantifiera detta då måttet tvärfall mäts vid vägnätsmätningen. Det problem som 

finns är en viss osäkerhet om när en kurva börjar och slutar. Försök är gjorda att identifiera 

bristande tvärfall vid kvantifiering av eftersläpande underhåll i tidigare projekt med gott 

resultat. Principerna är att använda kurvaturen (vägens kurvradie) och skyltad hastighet för att 

avgöra vad tvärfallet borde vara. Vidare utgår man efter skyltad hastighet och tabeller i VGU3 

för att definiera optimalt tvärfall. Några förslag till underhållsstandarden presenteras inte i 

denna rapport. 

4.9 Makrotextur-friktion 

Friktionen är den vägyteegenskap som har störst betydelse för trafiksäkerheten. De metoder 

som finns idag för mätning av friktion är apparatberoende, kräver stora resurser och är 

tidsödande. De friktionsproblem vi har i Sverige vid sommarväglag anses som relativt små i 

förhållande till andra länder i Europa. Orsaken till detta sägs vara att dubbdäcken ”ruggar 

upp” ytan vintertid vilket ger en förbättrad friktion under sommaren. Detta visas i VTI-notat 

35-2012 (30). 

Det pågår ett projekt sponsrat av skyltfonden, SBUF4, Trafikverket, NCC Roads och VTI som 

undersöker om vi kan använda MPD för att identifiera områden med potentiella 

friktionsproblem. Projektet är planerat att slutrapporteras 2015. 

                                                 
3 VGU – Krav för Vägar och Gators Utformning, Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting 
4 SBUF – Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond 

Vi föreslår att måttet Vattenarea definieras som det maximala medelvärdet över 20 m, 

beräknat utifrån medeltvärprofilen och tvärfallet, inom en 100-meterssträcka.  
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5 Verifieringsstudier 

Under hösten 2012 mättes en 290 km lång slinga söder om Linköping. Slingan innehåller 

framförallt sekundära och tertiära vägar (SoT) 78 % och Europa och riksvägar till resterande 

22 %. Slingan mättes i båda riktningarna vilket innebär att den totala längden är 580 km. Data 

från mätningarna har sedan matchats med PMS-data för att kunna bestämma trafikarbete, 

vägbredd, skyltad hastighet etc. Matchningen gjordes med hjälp av den position som sparas 

vid mätningen och den positionsangivelse som finns lagrad i PMS-data. Matchningen har gått 

bra men i vissa fall har felaktigheter rensats, se exempel i tabellerna 13 och 14 nedan 

(exemplet kommer från Rv34). Denna typ av missmatchning kan uppträda vid en korsning när 

avvikelsen till den korsande vägens koordinat blir kortare än till den koordinat som tillhör 

vägen som mäts. 

Tabell 13. Exempel på fel matchning som filtrerats bort. 

Ref_Hast ÅDT Vägbredd Vägnr Vägtyp Vägkat LROLL OID 

110 4300 11.5 34 1 1 2 1000:61001 

110 4300 11.5 34 1 1 2 1000:61001 

70 1200 12 1030 5 4 1 1000:60985 

110 4300 11.5 34 1 1 2 1000:61001 

110 4300 11.5 34 1 1 2 1000:61001 

 

Tabell 14. Exempel på data efter felet filtrerats bort. 

Ref_Hast ÅDT Vägbredd Vägnr Vägtyp Vägkat LROLL OID 

110 4300 11.5 34 1 1 2 1000:61001 

110 4300 11.5 34 1 1 2 1000:61001 

110 4300 11.5 34 1 1 2 1000:61001 

110 4300 11.5 34 1 1 2 1000:61001 

110 4300 11.5 34 1 1 2 1000:61001 

 

Från mätningarna på slingan har följande mått beräknats. 

 kantdjup per 1 m 

 lokala ojämnheter (personbil) i vänster och höger hjulspår 

 ytskador MPD i vänster och höger hjulspår samt mellan dessa 

 ytskador megatextur i vänster och höger hjulspår 

 tvärfallsvariation. 

För alla dessa mått har gränsvärden föreslagits som skulle kunna innefattas i en reviderad 

underhållsstandard. I kommande kapitel testas de nya måtten mot föreslagna gränsvärden. 

Vidare har vi undersökt hur sektioner som ”underkänns” enligt de föreslagna gränsvärdena för 

de nya måtten överensstämmer med sektioner som underkänns enligt den etablerade 

underhållsstandarden för 2011. Detta beskrivs i kommande kapitel. 

Utöver de egna mätningarna på den ovan beskrivna slingan så har data och material från 

Trafikverkets tillståndsmätningar av vägytan (vägnätsmätning) i Gävleborgs län (X-län) 
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använts. Vid Gysingeseminariet sammanställdes data från 1 m mätdata i länet som också 

ligger till grund för viss analys i följande kapitel. 

Det tredje datamaterial som använts i detta kapitel kommer från vägnätsmätningar i Blekinge 

län och analysen är liksom ovan baserad på 1-meters data. 

5.1 International Roughness Index (IRI) 

IRI har av tradition alltid beskrivits utifrån mätspåret i höger hjulspår (IRIH). Ända sedan 

1987 har IRI också mätts i vänster hjulspår (IRIV) men den informationen har aldrig används 

annat än i forskningssyfte. Från och med 2010 är IRIV en obligatorisk mätstorhet vilket ger 

den en högre dignitet då mätstorheten kvalitetkontrolleras med samma kontrollmetod som 

används för IRIH. Ett skäl till att IRIH är det mått som använts kan vara att vägen oftast är mer 

ojämn ju närmare vägens högra kant man kommer eftersom den är svagare (har mindre stöd 

pga. dikningen och har ofta högre vattenhalt). 

Då ett syfte med underhållsstandarden är att hitta vägavsnitt som bör åtgärdas är det olyckligt 

att informationen från IRIV inte används då den är lika viktig både ur beständighets- och ur 

komfortaspekt. Ett test har utförts då de gränsvärden som används för IRIH åsätts IRIV. Data 

från mätningen av slingan 2012 har använts för att exemplifiera betydelsen av IRIV. 

Tabell 15. Resultat från slingan då underhållsstandarden används för både IRIH och IRIV. 
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0 – 250 70 30 12 5 998 3.0% 1.2% 0.5% 

250 – 500 70 7 3 0 630 1.1% 0.5% 0.0% 

4000 – 
8000 90 1 2 1 282 0.4% 0.7% 0.4% 

500 – 
1000 70 0 0 0 184 0.0% 0.0% 0.0% 

8000 - 
1000000 110 0 0 0 132 0.0% 0.0% 0.0% 

4000 – 
8000 70 0 0 0 93 0.0% 0.0% 0.0% 

2000 – 
4000 50 4 2 0 84 4.8% 2.4% 0.0% 

1000 – 
2000 70 3 4 3 65 4.6% 6.2% 4.6% 

1000 – 
2000 50 2 2 2 57 3.5% 3.5% 3.5% 

4000 – 
8000 110 2 1 1 56 3.6% 1.8% 1.8% 

0 – 250 50 0 0 0 47 0.0% 0.0% 0.0% 

500 – 
1000 50 0 0 0 44 0.0% 0.0% 0.0% 

250 – 500 50 0 0 0 22 0.0% 0.0% 0.0% 

2000 – 
4000 90 0 0 0 20 0.0% 0.0% 0.0% 
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4000 – 
8000 50 0 0 0 19 0.0% 0.0% 0.0% 

2000 – 
4000 70 0 0 0 14 0.0% 0.0% 0.0% 

500 – 
1000 90 0 0 0 13 0.0% 0.0% 0.0% 

1000 – 
2000 110 0 0 0 10 0.0% 0.0% 0.0% 

500 – 
1000 110 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 

2000 – 
4000 110 0 1 1 3 0.0% 33.3% 33.3% 

250 – 500 110 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 

 

Tabell 16. Sammanställning av resultat för vänster och höger. 

 
Antal 100 m över 

gränsvärde 
Andel 100 m över 

gränsvärde 

Antal IRIH 525 1.8% 

Antal IRIV 305 1.1% 

Antal gemensamma 17 0.6% 

Antal IRIV ej gemensam 13 0.5% 

 

Tabell 13 visar att IRIH ger flest underkända sträckor på den slinga där detta testats. Detta 

stämmer väl överens med det faktum att vägen ofta är mer ojämn på vägens högra del. Av de 

30 st. 100-meterssektioner som underkänts för IRIV är 13 av dem på platser där IRIH godkänt 

sträckan. För denna slinga innebär det att om underhållsstandarden skulle inkludera IRIV 

skulle 0,5 % fler sträckor falla utanför underhållsstandarden. Att använda enbart IRIH 

överskattar kraftigt slingans standard. Denna uppskattning borde gälla hela rikets vägar av 

samma kategori. 

Ett alternativ till att testa IRIH och IRIV var för sig är att ta det maximala värdet av IRIH och 

IRIV och undersöka om det överstiger gränsvärdet, på så sätt kan i stort sett samma rutiner för 

kontroll mot underhållsstandard användas. 

5.2 Lokala ojämnheter 

Ett mått som är utvecklat för att detektera lokala ojämnheterna (LO) ska komplettera IRI-

måttet genom att identifiera vägavsnitt med enstaka stora ojämnheter för en kort sträcka. En 

                                                 
5 Tre av de underkända sträckorna finns på vägavsnitt som saknar uppgift om antingen skyltad hastighet eller 

ÅDT. 
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lokal ojämnhet behöver inte nödvändigtvis upptäckas av IRI-värdena som är medelvärdes-

bildade över 100 meter. Den teknik som föreslås beskrivs i kapitel 4.2 (maximal LO inom 100 

m sträckan). På den slinga som mättes under hösten 2012 detekterades vid samma mätning 

både IRI och LO i det vänstra och högra hjulspåret. 

Då syftet med denna studie är att ge förslag på gränsvärden för Trafikverkets 

underhållsstandard har olika gränsvärden testats på en större datamängd. Denna test gjordes 

på alla vägytemätningar utförda i X-län 2011. 2011 var ett år då hela X-län mättes, från de 

sekundära och tertiära (SoT) vägarna till de mest högtrafikerade vägarna. Ett värde för lokala 

ojämnheter i höger hjulspår (LOH) beräknades varje decimeter på hela vägnätet. Därefter 

beräknades den 97,5 och den 99,5 percentilen av LOH, resultatet visas i Tabell 17.  

Tabell 17. Percentiler för LO på alla vägar mätta i X-län 2011. 

Mått 
Percentil 

97,5 % 
Percentil 99,5 

% 

Lokala ojämnheter 
[m/s2] 

1.72 3.04 

 

Eftersom percentilvärdena i Tabell 17 baseras på beräkningar gjorda per decimeter och det 

värde som föreslås användas i PMS är ett maxvärde av endecimeters LO inom en 100-

meterssträcka, avspeglar inte percentilvärdena i tabellen ovan vad percentilvärden för 100-

meters sträckor med maximal LO skulle ge. Detta beror på att inom varje 100-meterssträcka 

som har ett högt maximalt LO-värde finns flera höga LO-värden intill det maximala värdet 

som inte skulle inkluderas i en percentilberäkning för max LO inom en 100-meterssträcka.  

Under våren 2012 utfördes ett kombinerat seminarium och en fältstudie med projektledare 

från Trafikverket som målgrupp. Vid detta seminarium var en av uppgifterna att ge sin 

bedömning av LO i praktiken. Detta gjordes genom en fältstudie då uppmätta vägar 

inspekterades till fots. Det visade sig att måttet har en god överensstämmelse mellan vad som 

kan upptäckas på vägen och storleken på LO. De gränsvärden som diskuterades var för lågt 

satta speciellt med tanke på vad som verkligen åtgärdas på vägnätet. Vidare visade det sig att 

de skador som ansågs allvarliga fångades förtjänstfullt av måttet. 

För att se vilket tillskott måttet LO ger utöver vad som fångas av IRI har data från slingan i E-

län använts. Vi mäter tillskottet genom att testa hur stor andel av slingan som bedöms dålig av 

underhållsstandarden med och utan LO. Till att börja med har IRI testats mot befintliga 

gränsvärden i underhållsstandarden och i IRI-kategorin har även IRIV använts. LO-värden 

från samma slinga har beräknats och de 100-meterssträckor som de föreslagna gränsvärdena 

underkänner markeras. Totalt hittas 86 stycken 100-meterssträckor över gränsvärdet med 

lokala ojämnheter i höger hjulspår och 55 i vänster hjulspår. Det motsvarar 3,0 % respektive 

1,9 % av slingans längd. Av dessa totalt 141 stycken 100-meterssträckor där LO indikerat 

underkänt resultat är 18 % av dessa gemensamma. Av de 55 stycken 100-meterssträckor som 

underkänns i vänster hjulspår är 29 (53 %) av dessa på platser där det högra hjulspårets LO 

inte underkänns. Det finns med andra ord ett stort mervärde i att inkludera LO både i det 

vänstra och högra hjulspåret i kontrollen 

Vidare har det undersökts om IRI och LO visar att samma sträckor underkänns. Av slingans 

141 stycken underkända 100-meterssektioner för LO är 93 stycken (66 %) av dessa på platser 

där IRI är godkänt. IRI och LO kan därmed anses komplettera varandra. Mer detaljer om de 

sammanställningar som gjorts finns i Tabell 18. 
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Tabell 18. Utfall av föreslagna gränsvärden för LO på testslingan. 

 
Antal 100 m över 

gränsvärde på slingan 

Andel 100 m över 
gränsvärde av hela 

slingan 

Totalt antal LO 141 4,8% 

Antal LOH 86 3,0% 

Antal LOV 55 1,9% 

Antal gemensamma LOV 
och LOH 26 0,9% 

Antal LOV ej gemensamt 
med LOH 29 1,0% 

Antal LO men ej IRI 93 3,2% 

Antal LOH men ej IRIH 64 2,2% 

Antal LOV men ej IRIV 47 1,6% 

Antal IRIH 52 1,8% 

Antal IRIV 30 1,0% 

5.3 Tvärfallsvariation 

I texten nedan används benämningen ”tvärfallsvariation” synonymt med det mer otympliga 

”spårbottenstvärfallsvariationen”.  

En storskalig analys av måttet utfördes på 1-metersdata från Blekinge 2010. För en mer 

detaljerad analys valdes en tidigare mätt slinga i Linköpingstrakten, där data sparats på 

decimeternivå. Dessa data medelvärdesbildades till 1-metersnivå. För både mer allmän och 

mer ingående information om måttet tvärfallsvariation hänvisas till dokumentet ”Nytt mått på 

tvärfall” av Johan Granlund (Granlund 2006). 

5.3.1 Kort beskrivning av måttet tvärfallsvariation. 

Spårbottenstvärfallet har beräknats som lutningen av en regressionslinje genom de sex 

punkter som beskriver de två hjulspåren för tung trafik. Dessa punkter har markerats med röda 

cirklar i Figur 24 nedan. Spårbottenstvärfallet illustreras med den röda linjen. Granlund 

skriver visserligen att spårbottenstvärfallet inte ”måste ske med flera mätpunkter per spår”, men 

vi valde denna modell eftersom måttet spårbottenstvärfall tidigare definierats på detta sätt. 

 

 

Figur 24. Spårbottentvärfall. 
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Algoritmen för variationsmåttet implementerades från beskrivningen i ”Nytt mått på tvärfall”, 

och kan sammanfattas i de följande punkterna (en mer detaljerad beskrivning finns i bilaga 0): 

 Beräkna spårbottenstvärfallet per meter. 

 Lågpassfiltrera dessa data med ett hastighetsberoende glidande medelvärde. 

 Högpassfiltrera genom att subtrahera den medelvärdesbildade profilen från 

ursprungsprofilen. 

 Beräkna ”glidande standardavvikelse” över 5 respektive 21 meter på den 

högpassfiltrerade profilen. (Beräkning av glidande standardavvikelse för 5 meter: för 

punkt tre beräknas standardavvikelsen för punkterna ett till fem, punkterna två till sex 

för punkt fyra och så vidare. Granlund anger den längre distansen till 20 meter vilket 

dock inte tillåter en symmetrisk placering av punkterna. Därför valdes 21 meter i vårt 

program.) 

 Variationsmåttet definieras som det största värdet av de två profilerna från 

ovanstående punkt. 

5.3.2 Analys av data från Blekinge län 

En mer övergripande test av variationsmåttet genomfördes på 2010 års data från Blekinge län. 

Även för dessa data beräknades måttet enligt den ovan nämnda ”sexpunktdefinitionen”. 

Distributioner av måttet beroende på vägnummer, skyltad hastighet och vägbredd presenteras 

nedan. Dessa distributioner är inte representativa för hela vägnätet eftersom inga primära 

länsvägar mättes i Blekinge 2010. Siffervärden ges i tabellen på nästa sida. 

Vägar med följande nummer exkluderades från analysen på grund av uppenbara felaktigheter 

i datamaterialet: 501, 504, 514, 543, 565, 575, 576, 577, 592, 596, 616, 618, 621, 677, 697, 

700, 724, 728, 742, 743, 767, 793, 797, 831, 857, 878, 884, 925, 930 och 974. (Det är inte 

säkerställt att det använda datamaterialet i de sammanställningar som gjorts i denna rapport är 

fritt från de fel som upptäckts. Felen som upptäckts är inte av den art att det påverkar 

distributionen av tvärfallsvariationen för ett helt län.) 

I figuren nedan ser vi att vägar med lågt vägnummer har lägre tvärfallsvariation än vägar med 

högt vägnummer, vilket inte borde komma som någon överraskning. 

 

 

Figur 25. Fördelning av tvärfallsvariation för Blekinge län uppdelat på olika klasser för 

vägnummer. Data från 2010 års inventering. 

Vägar med skyltad hastighet över 70 km/h har avsevärt lägre tvärfallsvariation än de lägre 

hastighetsklasserna. Vägar med skyltad hastighet 30 och 50 km/h har aningen lägre 

variationsvärden än vägar med 60 och 70 km/h. Vägar med skyltad hastighet 60 km/h och 70 

km/h är de vägar med högst andel höga variationer. Denna vägkategori representeras till stor 

del av de obyggda länsvägarna som oftast inte har projekterats. 
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Figur 26. Fördelning av tvärfallsvariation för Blekinge län uppdelat i olika hastighetsklasser. 

Data från 2010 års inventering. 

Breda vägar har mindre tvärfallsvariation än smala vägar, vilket stämmer väl överens med hur 

övriga tillståndsdata beskriver vägnätet. 

 

Figur 27. Fördelning av tvärfallsvariation för Blekinge län uppdelat på olika klasser för 

vägbredd. Data från 2010 års inventering. 

I tabellen nedan visas data från fördelningen av tvärfallsvariationen då den delas upp enligt 

vad som visas i Figur 25 till Figur 27. 

Rubrikhuvudet i tabellen använder följande förkortningar: 

rnr01: Hela länet 

rnr02: Europa och riksvägar (vägnummer <100) 

rnr03: SoT-vägar (vägnummer >= 500) 

spd01: Skyltad hastighet <=50 km/h 

spd02: Skyltad hastighet > 50 och <= 70 km/h 

spd03: Skyltad hastighet > 70 och <= 90 km/h 

spd04: Skyltad hastighet > 90 km/h 

wdt01: Vägbredd <=7 m 

wdt02: Vägbredd > 7 m 
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Tabell 19. Fördelning av tvärfallsvariation för Blekinge läns tillståndsinventering 2010. 

 rnr01 rnr02 rnr03 spd01 spd02 spd03 spd04 wdt01 wdt02 

Medelvärde 0,2275 0,1332 0,2658 0,2179 0,2739 0,1821 0,1006 0,2530 0,1418 

Standardavv, 0,1719 0,1024 0,1795 0,1688 0,1846 0,1283 0,0681 0,1788 0,1089 

Ant, observ, 2932633 846513 2086120 236008 1653273 710770 332582 2259741 671830 

Minvärde 0,0000 0,0000 0,0000 0,0131 0,0000 0,0000 0,0043 0,0058 0,0000 

Perc, 1% 0,0330 0,0260 0,0549 0,0414 0,0569 0,0314 0,0237 0,0393 0,0268 

Perc, 2,5% 0,0420 0,0312 0,0699 0,0532 0,0724 0,0390 0,0279 0,0524 0,0325 

Perc, 5% 0,0533 0,0369 0,0851 0,0653 0,0882 0,0479 0,0324 0,0680 0,0387 

Perc, 10% 0,0716 0,0456 0,1060 0,0819 0,1097 0,0616 0,0388 0,0905 0,0482 

Perc, 25% 0,1160 0,0674 0,1515 0,1182 0,1564 0,0947 0,0544 0,1386 0,0723 

Median 0,1872 0,1068 0,2238 0,1760 0,2310 0,1512 0,0825 0,2124 0,1146 

Perc, 75% 0,2902 0,1681 0,3300 0,2640 0,3398 0,2330 0,1263 0,3186 0,1787 

Perc, 90% 0,4233 0,2487 0,4680 0,3892 0,4815 0,3367 0,1840 0,4553 0,2615 

Perc, 95% 0,5316 0,3116 0,5809 0,5006 0,5970 0,4178 0,2301 0,5664 0,3294 

Perc, 97,5% 0,6494 0,3814 0,7037 0,6275 0,7229 0,5052 0,2755 0,6881 0,4081 

Perc, 99% 0,8285 0,4938 0,8922 0,8551 0,9152 0,6378 0,3378 0,8745 0,5370 

Maxvärde 8,0169 3,9430 8,0169 4,2666 8,0169 3,9430 1,3785 8,0169 4,2299 

 

5.3.3 Analys av data från ”Slingan” 

Alla länkar i slingan antogs vara 70 km/h (uppskattningsvis har ca 85 % av slingan skyltad 

hastighet 70 km/h). Från slingan valdes ett par exempel med kraftiga tvärfallsvariationer ut 

för en noggrannare analys, vilken presenteras på de följande sidorna. 

För att i någon mån validera måttet jämfördes variationen av spårbottenstvärfallet med 

signalen från mätbilens gyro avsett för rollmätning (rotationen i sidled), med antagandet att 

tvärfallsvariationen borde korrelera väl med mätbilens rullning. Detta antagande visade sig 

stämma väl, vilket illustreras nedan i Figur 28. 

Värdet av den svarta grafen skall avläsas på den svarta y-axeln till vänster, och den blå grafen 

skall avläsas på den blå y-axeln till höger. I dessa figurer presenteras även själva spårbottens-

tvärfallet samt resultatet från en tre meter lång rätskena för att påvisa lokala ojämnheter i 

hjulspåren. Vägpartierna med de mest markerade tvärfallsvariationerna har illustrerats med 

bilder, samt en kort text med en analys av orsaken till variationerna. På slingan verkar det 

föreligga en stark korrelation mellan variationen av spårbottenstvärfallet och kantdeforma-

tioner. En utveckling av måttet skulle möjligtvis vara att ta hänsyn till vägens kurvatur för att 

ännu säkrare utesluta skevningsövergångar. 
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Figur 28. Jämförelse av tvärfallsvariation och fordonets rullningshastighet. 
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Exempel 1 

 

Figur 29. Kantdeformationer orsakar stora tvärfallsvariationer. 

Vad har orsakat tvärfallsvariationerna? 

I bilderna nedan syns tydliga kantdeformationer med kraftig sprickbildning. Vid den 

anslutande vägen verkar vägen vara bättre, vilket antagligen bidrar till variationerna. 

Distans: 4 600–4 820 meter. 

 

Figur 30. Bildsekvens från det de sektioner som gav höga tvärfallsvariationer. 
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Exempel 2 

 

Figur 31. Kantdeformationer och lokala ojämnheter orsakar stora tvärfallsvariationer. 

Vad har orsakat tvärfallsvariationerna? 

Kantdeformationer i den tvära högerkurvan, i kombination med ett par lokala ojämnheter i 

höger hjulspår. 

Distans: 2 000–2 200 meter. 

 

Figur 32. Bildsekvens från det de sektioner som gav höga tvärfallsvariationer. 
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Exempel 3 

 

Figur 33. Skevningsövergång under kort sträcka med stora tvärfallsförändringar orsakar 

stora tvärfallsvariationer. 

Vad har orsakat tvärfallsvariationerna? 

Den snabba tvärfallsförändringen från -5 till +5 procent förklaras till en viss del av skevnings-

övergången i s-kurvan som syns tydligt i den inramade bilden nedan. Vägen verkar i övrigt 

vara av relativt god standard. 

Distans: 500–720 meter. 

 

Figur 34. Bildsekvens från det de sektioner som gav höga tvärfallsvariationer. 
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5.4 Vattenarea 

Vi har kontrollerat utfallet av förslaget för underhållsstandarden för vattendjup (se kapitel 

4.7). Kontrollen är gjord på Region Öst som innehåller ca 14 668 km väg. Vi har använt data 

från Trafikverkets PM system för ändamålet. Nedan redovisas utfallet. 

 vägar med hastigheter under 70 km/h utgör 8,7 % av vägnätet och med gränsvärdet 1,2 

dm2 faller c:a 0,6 % ut som underkänt 

 vägar med hastigheter 70 km/h eller 80 km/h utgör 59,0 % av vägnätet och med 

gränsvärdet 1,0 dm2 faller c:a 0,8 % ut som underkänt 

 vägar med hastigheter högre än 80 km/h utgör 32,0 % av vägnätet och med 

gränsvärdet 0,8 dm2 faller c:a 0,5 % ut som underkänt. 

Eftersom spårdjup och vattenarea är beroende av varandra bör det undersökas hur stor andel 

av de sträckor som faller ut gemensamt för att kunna avgöra hur mycket stor nytta vi kan få 

från vattenarean. Vi kan ta ett exempel: 

En väg har ett 10 mm (0,1 dm) djupt spårdjup i både vänster och höger väghalva och tvärfallet 

är nära noll. Om varje spår är 0,5 m (5 dm) brett erhålls vattenarean 5 × 2 × 0,1 = 1 dm2. 

Detta skulle generera en vattenarea som ligger i närheten av vad som vi rekommenderar som 

gräns för underhållsstandarden. En vattenarea på 1 dm2 motsvarar volymen 1 m3 vatten för en 

100-meterssträcka. Vi ska också tänka på att detta är det teoretiska vattendjupet, dvs. backar 

kommer att transportera bort vattnet efter och under nederbörden men den största risken med 

vatten på vägen är definitivt under regnvädret då sikten är begränsad. Extra försiktighet bör 

beaktas i kurvor och på vägavsnitt med spårbunden trafik där vattensamlingar är svåra att 

undvika (t.ex. 2+1 vägar). Det skulle också vara mycket enkelt att identifiera svackor eller 

plana områden där vatten ligger kvar efter nederbörden genom att nyttja information från 

backighetsmätningen. 

5.5 Ytskador 

5.5.1 Ytskador definierade av MPD 

Eftersom vi vill beskriva ytskador på det högtrafikerade vägnätet (ÅDT>1000 fordon per 

dygn) med MPD har vi koncentrerat oss data från mätningen av slingan 2012 där vi sorterat ut 

alla vägavsnitt med ÅDT >1000 och beräknat kvoterna (ytskademåttet) och kontrollerat 

fördelningen, se Figur 35. Vi ser att huvuddelen av kvoterna ligger runt 1,2. 



VTI rapport 719 55 

 

Figur 35. Fördelning av MPD-kvoter (ytskademått för små ytskador). 

Den kumulativa fördelningen (Figur 36) visar att ca 5 % av kvoterna ligger över 1,7 och ca 

1 % av kvoterna ligger över 2,4. Liknande nivåer erhölls på de sträckor vi använde vid 

fältstudierna i Gysinge (kapitel 5.6). 
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Figur 36. Kumulativ fördelning av MPD-kvoter (ytskademått för små ytskador). 

5.5.2 Ytskador definierade av megatextur 

Med tanke på vilken nivå som är lämpligt att använda i algoritmerna vid ytskademåttet för 

megatextur har nedanstående studie utförts. 

Vi har länge haft misstanken att beläggningstypen inverkar relativt mycket på nivån av 

megatextur. Med anledning av detta har vi undersökt detta. Från och med 2005 är 

megatexturmåttet en obligatorisk mätstorhet och från och med 2010 samlas megatexturmåttet 

in varje meter i vänster och höger hjulspår mot 20 m som gällde tidigare. Den studie som är 

gjord här syftar till att undersöka beroendet mellan megatexturvärdet och beläggningstyp. 

Data till sammanställningen kommer från hela riket för åren 2010 och 2011 och baseras på 

1 m medelvärden. 
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Figur 37. 97,5-percentilen av megatexturvärden per 1 m uppdelat på beläggningstyp. Data 

presenteras endast om antal observationer överstiger 100 000 per klass. 

Det man förväntat sig att se i denna figur (Figur 37) är att beläggningstyper som finns på det 

lågtrafikerade vägnätet är mer skadebenägna. Den 97,5 percentilen visar värdet för de 2,5 % 

sämsta 1-metersvärdena vilket till största delen är problemavsnitt på vägnätet. Resultatet blir 

inte riktigt som förväntat, IM (indränkt makadam) har de högsta värdena. IM har ett förväntat 

resultat men vi hade också förväntat oss höga percentilvärden för ytbehandlade vägar (Y) och 

vägar med oljegrus (OG). 

Ser vi istället på sambandet mellan trafikflöde och megatextur får vi ett resultat enligt Figur 

38. 



58  VTI rapport 719 

 

Figur 38. 97,5-percentilen av megatexturvärden per 1 m uppdelat på trafikklasser. Data 

presenteras endast om antal observationer överstiger 100 000 per klass. 

Här ser vi att de mest lågtrafikerade vägarna med ett trafikflöde under 500 fordon per dygn 

har en högre nivå för de 2,5 % högsta megatexturvärdena, som förväntat. Övriga trafikklasser 

har ungefär samma nivå för den 97,5 percentilen. 

Om vi slutligen ser på sambandet mellan megatextur och skyltad hastighet får vi ett resultat 

enligt Figur 39. 
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Figur 39. 97,5-percentilen av megatexturvärden per 1 m uppdelat på hastighetsklasser. 

Här finns inget entydigt samband, percentilvärdena i de olika hastighetsklasserna varierar 

relativt mycket. Percentilvärdena för hastighetsgränserna 60, 80 och 100 km/h är lägre än 

övriga vilket kan tyda på att det inte finns lika många observationer i dessa klasser. Antal 

kilometer väg med de traditionella hastighetsgränserna (50, 70, 90 och 110 km/h) dominerar 

fortfarande så resultatet är mycket mer stabilt där (fler observationer). 

Om vi istället ser till megatextur som kvot enligt definitionen av ytskada får vi följande 

fördelning av kvoterna från slingan som mättes 2012. Här presenteras alla sträckor från låg till 

högtrafikerade vägar. 
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Figur 40. Fördelning av megatetxur-kvoter (ytskademått för större skador). 

Den höga stapeln i första kolumnen indikerar megatexturvärden under 0,5 för vilka inga 

kvoter beräknas då vägen anses vara tillräckligt bra utan något underhållsbehov (se 

beskrivning i kapitel 5.5.2.) Vi ser att fördelningen är mycket mer utbredd än motsvarande för 

MPD (Figur 35). Detta indikerar att det finns större dynamik i megatexturmåttet om vi jämför 

med MPD. 
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Figur 41. Kumulativ fördelning av MPD-kvoter (ytskademått för större skador). 

Den kumulativa fördelningen visar att c:a 90 % av kvoterna ligger under 2,2 och 95 % av 

kvoterna ligger under 2,8. 

5.6 Vägyteseminarium i Gysinge 

Under två dagar i maj 2012 bjöd VTI och Trafikverket in ett antal projektledare för olika 

vägobjekt (från Trafikverket) och andra representanter för Trafikverkets olika sektioner till att 

delta i ett seminarium med focus på nya mått och hur de upplevs vid färd i bil och hur 

vägavsnitten bedöms till fots. Seminariet var uppdelat i två delar en teoretisk del där måtten 

beskrevs och exempel gavs på vilken typ av skador och vilka egenskaper måtten var avsedda 

att detektera och en praktisk del som då deltagarna åkte i normal hastighet över testområdena 

följt av en inspektion till fots. 
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Figur 42. Bilder från vägyteseminariet i Gysinge 2012. 

De mått som studerades var: 

 lokala ojämnheter (acceleration) 

 kantdjup (1m presentationslängd) 

 ytskador (från MPD och megatextur) 

 tvärfallsvariation. 

5.6.1 Sammanfattning av enkätsutvärderingen i Gysinge 

Deltagarna såg det som mycket positivt att få möjligheten att studera vägarna till fots 

samtidigt som de hade tillgång till mätvärden. Det gav i de flesta fall en bra förståelse för 

måttens styrkor och brister. Av de mått som studerades togs de lokala ojämnheterna och 

kantdjupet emot mest positivt. Det är den typ av skador som på ett enkelt sätt kopplar vad 

ögat ser till mätvärdets storlek. Den utvärdering som följde efter seminariet visade till 100 % 

ett positivt omdöme för dessa mått. Ett mått som tvärfallsvariation är svårare att se med blotta 

ögat. Tvärfallsvariationer som orsakas av de korta tvärfallsförändringarna kan upptäckas på 

vägen men de avsnitt där tvärfallet varierar över en längre sträcka och som kan orsaka en 

riskfylld rollningsrörelse hos ett tungt fordon kan inte ses vid en inspektion till fots. För att 

upptäcka en sådan rollningsrörelse måste man antingen lita på mätvärdena eller studera ett 

tungt fordon som passerar aktuellt vägavsnitt. Vi misstänker att det är orsaken till att 

tvärfallsvariationen inte fick så positiva omdömen vid utvärderingen. Ytskador är troligen den 

svåraste uppgiften att definiera och att beskriva med ett mått. Om man någon gång har gått 

längs en väg inser man snart att det inte finns något standardutseende för en ytskada, 

åtminstone inte på det lågtrafikerade vägnätet, se exempel i Figur 43. 
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Figur 43. Exempel på ytskador som ska upptäckas av ett ytskademått. Till vänster ett slaghål 

till följd av underminering och till höger kraftigt trafikbetingade skador. 

Om vi studerar det högtrafikerade vägnätet där man ofta har en beläggningstyp utan 

lappningar och lagningar kan man hitta förändringar i ytstrukturen och koppla det till 

ytskador. En homogen yta är något som alltid eftersträvas för en beläggning och avvikelser 

från detta kan betraktas som en ytskada. Det lågtrafikerade vägnätet är oftast lagat och lappat 

vilket ter sig som en texturförändring. Vi har därför riktat in oss på större skador på det 

lågtrafikerade vägnätet och ignorerar de små. De stora skadorna kan detekteras av 

förändringen i måttet megatextur.  
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Figur 44. Belastningsbetingad ytskada som kan upptäckas av megatexturförändring. 

Omdömet av dessa två mått kan sammanfattas i ungefär 50 % positiva och negativa svar. Det 

är troligen en ganska rättvis bedömning då det dels är svårt att avgöra om vägen har en 

ytskada från texturmätning men också av den anledning att MPD-värdet (makrotexturen) 

användes även för det mindre vägnätet vid bedömningen vilket det inte är tänkt att göras i en 

eventuell underhållsstandard. 

Den kompletta redovisningen av enkäten från Gysingeseminariet finns i bilaga 3. 
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6 Slutsatser 

Färre nya vägar byggs och det blir därmed mer fokus på att underhålla och sköta de vägar som 

finns. Sedan länge finns traditionella jämnhetsmått som spårdjup och IRI vilka fungerar väl 

för att bedöma ytans tillstånd. Dessa används också i Trafikverkets underhållsstandard. För att 

ytterligare förbättra möjligheterna och möta framtidens behov och täcka identifierade brister 

föreslås att ett antal tillägg och förändringar görs av vägunderhållsstandarden och i floran av 

vägytemått.  

Inte minst har vi tänkt på att finna mått som gör att objektiva underlag finns för de olika 

funktionella egenskaperna (trafikeffekterna); framkomlighet, säkerhet, beständighet, 

miljöpåverkan (emissioner beroende på rullmotstånd och buller genererat från däck-vägbana 

kontakten), fordonslitage och komfort (se Figur 45). Lokala ojämnheter, IRI för vänster 

hjulspår, kantdjup, ytskador, vattenarea samt tvärfallsvariationer är mått vi vill förändra eller 

lägga till.  

Notera att måtten ibland är uppbyggda som kombinationer av olika tekniska parametrar som 

är data som mäts direkt från vägytan och kan levereras direkt från mätbilar. Inget hindrar att 

föreslagna mått i sin tur kombineras med annan information för att skapa ytterligare en 

indikator.  

 

Figur 45. VTI:s förslag till kompletterande mått i en ny underhållsstandard och definition av 

vilka egenskaper som täcks av ett specifikt mått. Grön – stor inverkan, Röd – liten inverkan. 

Vattenarea och lokal ojämnhet som redan finns i Trafikverkets PMSV3(information om 

vägar) bör ingå i underhållsstandarden. Båda dessa ger ett förbättrat underlag för bedömning 

av vägytans påverkan på säkerheten. Vi föreslår också att IRI värdet för vänster spår läggs 

till, särskilt som detta redan mäts och marginalkostnaden för att lägga till detta är liten i 

förhållande till mervärdet av informationen. Lokal ojämnhet innebär ett mått på enskilda 

ojämnheter med en kortare utbredning i längsled och som oftast inte blir tydligt registrerat via 

det vanliga IRI-värdet. Tanken med en ny beskrivning av lokal ojämnhet är att fokusera på 

effekten vid olika användning av måttet t.ex. komfort eller fordonsslitage. Det nya förslaget 

på mått för lokal ojämnhet innebär att man sparar fyra värden. Vart och ett av dessa värden 
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beskriver den lokala ojämnhetens effekt på förarens komfort och fordonets slitage för både 

tung och lätt trafik. I rapporten har studier gjorts mellan varierade grader av lokala ojämnheter 

och hastigheter för att finna gränsvärden för de fyra måtten att användas i 

underhållsstandarden.  

Vidare föreslår vi att mått för ytskador och tvärfallsvariation ska komplettera standarden. 

Måttet för Kantdjup bör förbättras så det blir säkrare. Detta mått har använts en tid och 

förbättringar har föreslagits för att minska utfallen av ”falska” indikationer på dålig 

beläggningskant.  
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7 Fortsatt forskning och utveckling 

En väsentlig slutsats från erfarenheter i detta projekt är fördelen med att mäta och lagra data 

för relativt korta distanser t.ex. per mm. Idag är det tätaste intervallet för datalagring 1 dm och 

nästa steg skulle kunna vara att samla in data per 1 mm vilket skulle möjliggöra beräkning av 

mått för makrotextur utformat för olika ändamål t.ex. för rullmotstånd och en annan för buller, 

i efterhand. Dagens teknik är tillräckligt robust och prisvärd för att detta ska fungera. För att 

skapa en effektiv indikator behöver viss data presenteras tätare. Ett problem är att kvalitets-

kontrollen blir betydligt mer avancerad och komplicerad. 

För att möjliggöra säkrare prognosmodeller behövs en mer heltäckande mätning av vägnätet 

och gärna mätning av vägens båda riktningar. 

Vidare forskning behövs också för att utveckla prognosmodeller för flera egenskaper än spår 

och IRI. Befintliga prognosmodeller kan bli bättre med mer och tätare mätdata.  

Stort behov finns av att studera olika gränsvärde och varför dessa ska vara av en viss storlek. 

Utvecklingen av mera detaljerade och målinriktade andra ordningens indikatorer kommer att 

efterfrågas, t.ex. indikatorer för att kvantifiera miljöpåverkan, åk-kvalitet för både trafikanter 

och gods samt indikatorer för att bevaka vägars aktuella tekniska kvalitet eller styrka (bärighet 

och beständighet). Med en ökad mät verksamhet inklusive en ökad mångfald av mätsystem 

följer krav på robust mätdata och hantering och underhåll av denna. En organiserad och 

prioriterad verksamhet behövs för att utföra kvalitetsprövning av både aktörer och mätsystem. 

Vidare är det viktigt att öka informationen om att data finns och hur den kan användas på 

bästa sätt (relevanta parametrar/indikatorer och med tillräcklig noggrannhet).  

För att komma ytterligare ett steg närmare den bästa beskrivningen av vägytan kommer 

fortsatt arbete i projektet att behandla de egenskaper och effekter som inte täcks in av dagens 

mått. Det finns ”vita” områden bland de skador och effekter som Trafikverket vill kunna 

upptäcka och beskriva men som inte täcks in av de många enskilda mätstorheter som finns i 

dagsläget. Man ska komma ihåg att det inte nödvändigtvis behöver vara en enda mätstorhet 

som ger den bästa beskrivningen utan en kombination av flera. Det finns också icke mätbara 

storheter (tekniskt svårt eller ekonomiskt olönsamt) som saknas men som istället skulle kunna 

predikteras från storheter som mäts. Exempel på saknad information är: 

 mikrotextur (främst komponent för friktionsbeskrivning) 

 friktion (kvantitativ bestämning av friktionen på barmark) 

 strukturellt tillstånd, bärighet/deflektion (vägkonstruktionens tillstånd) 

 sprickbildning i vägkonstruktionen 

 vägnätets tillstånd på vintern. 

Utöver tillståndet i vägkroppen och vägytan finns också ett stort behov av att veta hur vägen 

är uppbyggd (vägkonstruktionen) eller i de fall det är frågan om en obyggd väg skulle 

beläggningstjockleken vara till stor nytta. Dessa data är en naturlig komponent i ett PM-

system och skulle vara till stor hjälp vid arbetet med underhållsåtgärder. 

7.1 Bärighetsrelaterat mått för stora och små vägar 

Ökande laster, tunga trafikens användning av supersingel hjul, ökade däckstryck och ökande 

tung trafik i kombination med ständig jakt för att minska transportkostnader t.ex. i form av 

längre tunga fordon gör att bärigheten för vägar blir allt mer viktig. Här saknas fortfarande ett 

bra vägnätsövergripande mått. 
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Det har gjorts många försök att prediktera vägavsnitt med dålig bärighet med utgångspunkt 

från vägytedata. Till exempel hade VTI ett projekt på uppdrag av dåvarande Vägverket som 

syftade till att mäta vägytans deflektion under rullande last (RDT, Road Deflection Tester) 

(29). Finansieringen av projektet upphörde innan utrustningen var färdigutvecklad. Nu har en 

liknande utrustning med en något annorlunda mätteknik utvecklats i Danmark, Traffic Speed 

Deflectometer (utvecklad av Greenwood Engineering). 

I BVFF:s6 regi bedrivs nu ett projekt som ska ta vara på kunskapen i gamla projekt för att 

försöka komma ett steg vidare i visionen att kunna beskriva det strukturella tillståndet genom 

att använda tillståndsdata från vägytemätning. 

Från vägytemätningarna finns flera tänkbara mått som bör testas och användas bl.a. 

 tillväxttakt för spårdjup 

 tillväxttakt för IRI 

 tillväxttakt för spårarea 

 kvot av spårarea och spårdjup 

 avstånd mellan spårbottnar. 

Dessutom bör man överväga att utföra georadarmätningar i projektet för att avgöra såväl 

beläggningstjocklek som underliggande lagertjocklek vilket ofta behövs för att styrka och 

stötta indikationer på låg bärighet. 

7.2 Säkerhet samt miljöpåverkan  

Friktionen är fortsatt den viktigaste egenskapen för vägytans påverkan på trafiksäkerheten. 

Man kan tänka sig att en moderniserad indikator skulle kunna bygga på att kombinera 

vägytans friktion med vägens geometriska linjeföring. Fortfarande finns ingen tydlig statistik 

som påvisar spårbildningens effekt på ökande antal olyckor. Men det är självklart att risken 

för pölar och pölbildning ska hållas låg för att undvika vattenplaningsolyckor och försämrad 

vinterväghållning. VTI har ett projekt som försöker se om makrotexturen kan kopplas till 

friktionen så att texturen skulle kunna nyttjas som en indikator för risk för låg friktion. 

Miljöpåverkan kan knytas till rullmotstånd som är direkt proportionellt mot utsläpp. Vägytans 

påverkan på rullmotståndet kan säkert kopplas till makrotexturen, MPD och jämnheten IRI. 

Troligen inverkar flera vägyteegenskaper men dessa är inte tydligt konstaterade. 

Bullerpåverkan på omgivningen och även i fordonen orsakade av vägytan är faktorer som 

saknar mått. Utveckling av mätvagnar som direkt kan mäta rullmotstånd och buller pågår.  

Ett av dessa projekt som sker i Europakommissionens regi är projektet ROSANNE. Detta har 

fokus på mått och metoder för att mäta buller, rullmotstånd och friktion. Några projekt har 

också utförts inom transportadministrationernas forskningsinitiativ ERANET Road t.ex. 

EVITA som föreslagit ett antal miljöindikatorer.  

7.3 Power Spectral Density (PSD) 

PSD är en metod att karakterisera ”energiinnehållet” i vägytans form genom att göra en 

frekvensanalys av vägens längsprofil. Funktionen beräknar hur mycket ”energiinnehåll” varje 

frekvens har inom ett specificerat område. Detta är ett mått som används på vissa håll runt om 

i Europa men som inte fått någon bred genomslagskraft. PSD är speciellt bra att använda för 

att kunna upptäcka periodiskt återkommande defekter hos vägytan. Några länder, Tyskland 

                                                 
6 BVFF – Bana Väg För Framtiden – Ett branschprogram avgränsat till väg- och bantekniska frågor. 
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och Österrike som har använt PSD har istället gått över till Weighted Longitudinal Profile 

(WLP) (28). Med den metoden kan man bedöma hela skalan av ojämnheter i en enda analys, 

från periodiskt återkommande ojämnheter (som är PSD:s starka sida) till oregelbunden 

jämnhet och transienter. 

För att demonstrera hur resultatet av en PSD-analys ser ut har vi sammanställt 14 olika vägar 

som beskrivs i tabellen Tabell 20 och figuren Figur 46 

Tabell 20. Vägobjekt och beläggningstyp för vilka PSD demonstreras. Observera att objekten 

är av olika ålder. 

Objekt Beläggning 

E4-Kista K1 ABS16 

F127 ABS16 

Linghem ABT11 

Tjällmo Y1B11 

Kätkesuando MJOG 

Huskvarna K1 ABD16 

N-117 ABS11 

F1047-2 IMT8/22 – 4/8 

X84 Y1B16 

X-RV83 Y1B8/16 

Z-E45-1 Y1B8/11 

F967 IMT8/22 – 8-11 

N-E6-2 TSK16 

R-Rv44 TSK11 

G693 JIM16/32 – 8/11 – 4/8 

M-Rv17 ABT16 

Z-E14 MABT16 
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Figur 46. Power Spectral Density för 16 olika vägobjekt med olika beläggningstyp och av 

skiftande kvalitet. 

Vägojämnheter brukar vi beskriva med våglängder mellan 0,5 m och upp till omkring 30 m. 

Vi ser att PSD rangordnar objekten ungefär som vi kan förvänta oss, de vägar som ska ha bäst 

standard ligger längst ner ibland kurvorna (jämnast vägyta) och tvärtom ligger de objekt med 

förväntad sämst standard högst upp. Våglängder under 0,5 m och ner till 0,5 mm brukar vi 

beskriva som textur, uppdelat på megatextur (0,5 m till 0,05 m) och därunder makrotextur. 

Inom detta våglängdsområde är det istället skrovligheten på ytan som avgör den inbördes 

rangordningen bland objekten. De objekten med lägst energiinnehåll är två ABT-beläggningar 

(asfaltsbetong tät) och de har således den slätaste ytan, och beläggningarna med den grövsta 

(råaste) ytan är en JIM (justering indränkt makadam med grov stensammansättning) och en 

relativt nylagd ytbehandling. Det är också resultat som vi kan förvänta oss. 

Vi ser att PSD ger en ganska bra men översiktlig bild av ett objekt och om detta ska användas 

i större skala borde normalkurvor tas fram för olika beläggningstyper i olika åldersklasser. 

Tillsvidare är detta endast ett alternativ att utnyttja vid specialstudier då en beläggningsåtgärd 

misslyckats i syfte att förklara varför. 
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Definitioner och terminologi 

Medeltvärprofil eller tvärprofil 

Tvärprofilen är formen av en profil tvärs vägen beskriven av ett givet antal mätpunkter. Vid 

mätning i Sverige används i dagsläget 17 mätpunkter för att beskriva medeltvärprofilen eller 

tvärprofilen. Medeltvärprofilen är en tvärprofil beräknad från ett antal tvärprofiler över en viss 

sträcka. I dagsläget (2010) används en sträcka av 1 m som standardlängd vid insamling av 

data (1) och (2). 

I CEN standarden anges tvärprofilen som skärningslinjen mellan vägytan och ett referensplan 

vinkelrätt mot vägytan och körfältsriktningen (19) vilket harmoniserar med den svenska 

definitionen. 

Spårdjup 

Spårdjup är största avvikelsen mellan beläggningens tvärprofil och en virtuell linje av en 

bestämd längd (L) som sträcks utmed den aktuella tvärprofilsbredden beräknat från den ena 

kanten av tvärprofilen till den andra kanten. Längden på den aktuella referenslinjen ska anges. 

Spårdjupet anges normalt i millimeter (mm) (19). Detta motsvarar CEN definitionen för 

spårdjup.  

Spårdjup max 

Spårdjup max är ett mått beräknat från medeltvärprofilen som beskriver vägens ojämnhet i 

tvärled för hela mätbredden (3,2 m). Måttet beräknas som medelvärdet över en sträcka på 20 

m, (1) och (2). 

Spårdjup vänster och höger 

Spårdjup vänster och höger är två mått beräknade från medeltvärprofilen som beskriver 

vägens ojämnhet i tvärled för vänster respektive höger del av mätbredden (c:a 60%). Måtten 

beräknas som medelvärde över 20 m, (1) och (2). 

Längsprofil 

Med längsprofil menas här vägens profil i längsled inom våglängdsintervallet 0,5 till 100 m. 

Längsprofilen mäts i tre parallella spår längs vägen; vänster, höger hjulspår samt c:a 25 cm till 

höger om det högra hjulspåret. Data samlas in som ett nytt värde varje decimeter, (1) och (2). 

Längsprofil definieras i CEN standarden (20) som skärningen mellan beläggningens yta och 

ett vertikalt plan vinkelrätt mot vägytan och som parallellt följer den linje som 

mätinstrumentet färdas i. Om mätningen sker i en kurva är linjen den linje som beskriver 

tangenten till kurvan. I detta plan kan en punkt i profilen beskrivas av x koordinat (abskissas) 

och z koordinat (höjd) i ett ortogonalt system där Z är parallellt med det vertikala planet. (20) 

Tvärfall 

Tvärfall är körfältets lutning i tvärled i relation till horisonten. Tvärfall definieras som 

lutningen hos en linje som dras genom två av mätpunkterna i medeltvärprofilen. Måttet 

beräknas som ett medelvärde från tvärprofiler insamlade för 1 m väg i färdriktningen. (1) och 

(2). 

PMS 

PMS är förkortningen för Pavement Management System och är ett system för systematisk 

beläggningsplanering där till exempel prioritering av åtgärdskandidater och val av 

underhållsåtgärder ingår. Trafikverkets administrativa datasystem för prioritering av 

beläggningsåtgärder med stöd av vägytetillstånd och fakta om vägens utformning, trafikarbete 
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och konstruktion kan kallas ett PMS. Trafikverket har ett webbaserat program med 

beläggningsinformation mm tillgängligt på adressen https://pmsv3.trafikverket.se. Detta 

system är publikt tillgängligt och innehåller data om t.ex. tillståndet för hela det belagda 

vägnätet sedan 1987. Detta system uppdateras ständigt med nya funktioner som gör 

avancerade analyser möjliga.  

Mätstorhet 

En mätbar eller beräkningsbar egenskap benämns storhet. Här är mätstorhet ett mått eller 

indikator som beskriver ett mätbart tillstånd för en egenskap och som samlas in vid 

vägytemätning med en förutbestämd presentationslängd. Specifikt för dessa mått är att de kan 

användas som de är utan vidare bearbetning. 

Rådata – längs- och tvärprofil 

Rådata för längs- och tvärprofil är definierad som de i profilerna enskilda punkternas värden 

insamlade med en förutbestämd presentationslängd. Grundprincipen för rådata är att den inte 

är ämnade att användas direkt utan behöver bearbetas för att vara användbara.  

Postprocessad mätstorhet 

Ett mått eller indikator som beräknas i efterhand från rådata eller i kombination med en eller 

flera mätstorheter. 

Underhållsstandard för belagd väg (10) 

Standarden syftar till att, 

hålla vägtillståndet på en lämplig nivå som främjar trafiksäkerhet, framkomlighet och ett 

beständigt vägnät. 

och är uppbyggt kring gränsvärden, 

som anger när en åtgärd bör sättas in. 

samt ska främst används för, 

nationell behovsanalys 

och för att identifiera årgärdssträckor. 

Standarden beskrivs med, 

objektivt mätbara mått. 

Vägnätsmätning 

Med vägnätsmätning menas Trafikverkets årliga inventering av vägytans tillstånd hos det 

belagda statliga vägnätet. Mätningarna utförs av upphandlade mätkonsulter i period om fyra 

till fem år. Nuvarande mätstrategi innebär att alla större vägar mäts årligen och de mindre 

vägarna vart tredje år och de däremellan vartannat år. 

https://pmsv3.trafikverket.se/
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Algoritmer för beräkning av lokala ojämnheter 

Matlab-funktionen iri_acc_for_LO(prof, dx, SPEED, PARAMS) beräknar 

accelerationerna från IRI-modellen. Det är samma algoritm som för ”vanliga IRI”, med 

skillnaden att hastigheten inte är fixerad till 80 km/h, samt att man kan välja om 

fordonsparametrarna för IRI (personbil) eller HATI (lastbil) skall användas. (En liten skillnad 

i implementationen är att längsprofilen inte görs om till en lutningsprofil. Istället beräknas 

fordonsmodellens rörelse direkt från höjdprofilen. Detta leder till att positionerna och 

hastigheterna (samt i förlängningen accelerationen) för fordonsmodellens massor får naturliga 

storheter.) 

Längsprofilen (prof) skall ha höjdskalan millimeter. dx är sampelavståndet i meter 

(vanligen 0.1). SPEED är (skyltad) hastighet (dock max 80 för lastbil). PARAMS är en sträng 

som anger om parametrarna för IRI eller HATI skall användas. 

Nedan följer programkod från det matlab-program VTI använt för att utföra beräkningen av 

LO för såväl person- som lastbilsacceleration i chassi och hjul. 

 

function [iricum, irivec, Ch_acc, Wh_acc] = 

iri_acc_for_LO(prof, dx, SPEED, PARAMS) 

%>  'prof' is given in millimeters and 'dx' in meters. 

%> 

%>  'Ch_' is for chassis. 

%>  'Wh_' is for wheel. 

 

if(strcmp(PARAMS, 'IRI')) 

  base = 0.25; 

  xinit = 11; 

   

  %> Physical Constants Of Quarter Car: Mays Ride Meter. 

  K1 = 653.0;           % k_t/m_s [s^-2] 

  K2 = 63.3;      % k_s/m_s [s^-2] 

  U  = 0.15;            % m_u/m_s 

  C  = 6.0;             % c_s/m_s [s^-1] 

  V  = SPEED/3.6;       % speed   [ms^-1] 

end 

 

if(strcmp(PARAMS, 'HATI')) 

  %> Set parameters. 

  base = 0.25; 

  xinit = 19; 
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  %> Physical Constants Of Quarter Truck: from the profile 

index (PI). 

  K1 = 400;             % k_t/m_s [s^-2] 

  K2 = 250;      % k_s/m_s [s^-2] 

  U  = 0.15;            % m_u/m_s 

  C  = 30;              % c_s/m_s [s^-1] 

  V  = SPEED/3.6;       % speed   [ms^-1] 

end 

 

%> The wheel moving average distance. 

ibase = max(round(base/dx), 1); 

 

%> Initialize simulation variables. 

ilead = min(round(xinit/dx) + 1, length(prof)); 

X = [prof(ilead) - prof(1); 0; prof(ilead) - prof(1); 0]; 

 

%> Filter the profile with a moving average. 

prof  = mov_avg(prof, ibase); 

 

%> State Space Matrix 'A'. 

A = [    0,   1,          0,    0; 

       -K2,  -C,         K2,    C; 

         0,   0,          0,    1; 

      K2/U, C/U, -(K2+K1)/U, -C/U]; 

 

%> State Space Matrix 'B'. 

B = [0; 0; 0; K1/U]; 

 

%> Calculate the State Transition matrix 'ST' and the Partial 

Response vector 'PR'. 

ST = expm(A*dx/V); 

PR = inv(A)*(ST - eye(4))*B; 

 

%> Initialize the output vectors. 

irivec  = zeros(length(prof), 1); 
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Ch_pos  = zeros(length(prof), 1); 

Wh_pos  = zeros(length(prof), 1); 

Ch_vel  = zeros(length(prof), 1); 

Wh_vel  = zeros(length(prof), 1); 

 

%> Calculate the IRI. 

for i = 1:length(prof) 

  %> Calculate the new state vector. 

  XN       = ST*X + PR*prof(i); 

  X        = XN; 

  %> Save the velocities and accelerations of the masses. 

  Ch_pos(i) = X(1); 

  Ch_vel(i) = X(2); 

  Wh_pos(i) = X(3); 

  Wh_vel(i) = X(4); 

   

  irivec(i) = (1/(SPEED/3.6))*abs(X(4) - X(2)); 

end 

iricum = mean(irivec); 

 

%> The longitudinal profiles are given in millimeters and, 

hence, we must multiply with '0.001' to get m/s^2. 

Wh_acc = 0.001*diff(Wh_vel)/(dx*(1/(SPEED/3.6))); 

Ch_acc = 0.001*diff(Ch_vel)/(dx*(1/(SPEED/3.6))); 
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Simulering med artificiella gupp 

Nedanstående förkortningar används i de följande figurerna för att beskriva vilken simulering 

som gjorts. Nedan följer en lista som förklarar innebörden. 

C – personbil 

T – lastbil 

Ch – chassi 

Wh – hjul 

LO_djp – höjden på ojämnheten 

LO_len – utbredning av ojämnheten i längsled 

H – hastighet för vilken simuleringen skett 

Acc – acceleration 

 

Chassiacceleration 

För att förstå de olika accelerationsvärdena på ett bättre sätt har en simulering utförts. En 

syntetisk längsprofil har skapats som kan liknas vid ett gupp eller lokal ojämnhet. Karaktären 

har varierats, från att vara ett steg, uppåt och nedåt till ett mjukt gupp med formen av en 

normalfördelad kurva. 

 

Färdriktning

Positivt steg

Negativt steg

Positivt gupp

Negativt gupp
 

Figur 1  Fyra varianter av gupp som använts som insignal till kvartsbilssimuleringarna. 

 

Simuleringarna har gjorts då guppens parametrar varieras, höjd (10 mm till 100 mm i steg om 

5 mm) samt guppens utbredning i längsled (från 0,5 m till 50 m i steg om 1 m). Vidare har 

hastigheten i kvartsbilsmodellen varierats i steg om 10 km/h från 10 km/h till 150 km/h och 

slutligen är detta beräknat för två uppsättningar av fordonsparametrar, IRI-parametrarna och 

lastbilsparametrar. Det värde som sparats från respektive simulering är den maximala 
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accelerationen i chassi och hjul per decimeter som modellen beräknar för det guppet/steget 

som testas. 

För ett positivt gupp beräknas alltså 27 (olika höjder) × 51 (olika längder) × 15 (olika 

hastigheter) × 4 (olika accelerationsvärden) = 82 620 olika accelerationsvärden. 

 

 

Figur 2 Acceleration i chassidelen av en personbil vid färd över ett positivt steg av olika höjd 

och i olika hastigheter. 

Vid färd i personbil över ett steg (t.ex. hög beläggningskant) så ökar accelerationen i chassit 

linjärt med stegets höjd, däremot minskar ökningen av accelerationerna väsentligt vid 

hastigheter över 80 km/h (se Figur ). Motsvarande beteende har lastbilschassit, se Figur 3, 

men här är accelerationerna högre. 
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Figur 3 Acceleration i chassidelen av en lastbil vid färd över ett positivt steg av olika höjd 

och i olika hastigheter. 

 

För alla simuleringar som gjorts gäller att guppets eller stegets höjd påverkar accelerationerna 

proportionellt, se exempel i Figur 4 där accelerationen beräknas för två gupp med olika djup.  
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Figur 4  Beräknad chassiacceleration i personbil för två olika gupp då djupet varieras. 
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Figur 5  Beräknad acceleration i personbilschassi för olika hastigheter vid simulerad färd 

över ett positivt (uppåtgående) gupp där utbredningen i längsled varieras. 

Modellen för personbilen reagerar väldigt olika för olika hastigheter och utbredning av 

guppet. Figur 5 visar att accelerationen i chassit har sitt största värde vid 50 km/h då ett gupp 

med utbredningen 0,5 m passeras och vid ett tvåmetersgupp utsätts chassidelen för de högsta 

accelerationerna vid 70 km/h. Tabell  1 visar en jämförelse mellan personbils- och 

lastbilsaccelerationen och vid vilken hastighet max acceleration erhålls för olika utbredning 

av positiva gupp. 

Tabell 1  Hastighet då max acceleration erhålls för ett personbils- och lastbilschassi vid olika 

utbredning av ett positivt gupp med utseendet av en normalfördelad kurva. 

Utbredning i längsled (m) Hastighet (km/h) då max 
chassiacceleration erhålls 
för personbil i ett positivt 
gupp 

Hastighet (km/h) då max 
chassiacceleration erhålls 
för lastbil i ett positivt 
gupp, (max hastighet 90 
km/h) 

0,5 50 40 

1 60 60 

2 70 90 

3 110 90 

4 130 90 

5 150 90 

6 150 90 

7 150 90 

8 150 90 

9 150 90 

10 150 90 

11 150 60 

12 150 60 

13 150 80 

14 150 90 

15 150 90 

16 150 90 

≥17 150 90 

För gupp med utbredningen 5 m och längre erhålls alltid den högsta chassiaccelerationen vid 

den högsta hastigheten som vi simulerat (150 km/h). För en lastbil är motsvarande utbredning 

14 m då vi sätter maximal hastighet på lastbilen till 90 km/h. Motsvarande data för ett negativt 

(nedåtgående) gupp kan ses i diagram och tabeller nedan. 
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Figur 6  Beräknad acceleration i personbilschassi för olika hastigheter vid simulerad färd 

över ett negativt (nedåtgående) gupp där utbredningen i längsled varieras. 

Det negativa guppet får den största påverkan på modellens chassiacceleration i personbilen då 

guppet är 8 m långt vid hastigheten 150 km/h. Håller man sig till maximalt tillåten hastighet 

120 km/h fås de högsta accelerationsvärdena vid ett gupp med 6 m utbredning i längsled.  
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Nedan följer en tabell som visar vid vilken hastighet maximal acceleration erhålls för negativa 

gupp med olika utbredning i längsled. 

 

Tabell 2  Hastighet då max acceleration erhålls för ett personbils- och lastbilschassi vid olika 

utbredning av ett negativt gupp med utseendet av en normalfördelad kurva. 

Utbredning i längsled (m) Hastighet (km/h) då max 
chassiacceleration erhålls 
för personbil i ett negativt 
gupp 

Hastighet (km/h) då max 
chassiacceleration erhålls 
för lastbil i ett negativt 
gupp, (max hastighet 90 
km/h) 

0,5 30 10 

1 40 20 

2 50 20 

3 70 30 

4 90 30 

5 110 40 

6 120 50 

7 140 50 

8 150 60 

9 150 70 

10 150 80 

11 150 80 

≥12 150 90 
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Vilka längder på ett gupp har den största påverkan på fordonens chassin? Vi har utfört 

simuleringar av accelerationer för ett positivt och ett negativt gupp med höjden 50 mm. 

Utbredning i längsled har varierats mellan 0,5 m till 50 m och hastigheten har valts till 

maximalt tillåten hastighet för respektive fordonsslag. 
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Figur 7  Beräknad acceleration för lastbilschassi vid färd över ett positivt gupp i 80 km/h då 

utbredning i längsled varieras. 

 

Figur 8  Beräknad acceleration för personbilschassi vid färd över ett positivt gupp i 120 km/h 

då utbredning i längsled varieras. 
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Figur 9  Beräknad acceleration för lastbilschassi vid färd över ett negativt gupp i 80 km/h då 

utbredning i längsled varieras. 

 

Figur 10  Beräknad acceleration för lastbilschassi vid färd över ett negativt gupp i 120 km/h 

då utbredning i längsled varieras. 

Simuleringen i Figur 7 till och med Figur 10 skulle kunna liknas vid ett gupp på en motorväg. 

I och med att djupet på guppet endast påverkar nivån för den maximala accelerationen kan 
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man generalisera resultatet från dessa figurer med att säga att ett positivt gupp på en motorväg 

med längden fyra meter är värst för både lastbil och personbil och ett negativt gupp (svacka) 

med utbredningen 11 meter är värst för en lastbil och slutligen är en sexmeterssvacka värst för 

personbilen. 

 

Hjulacceleration 

Motsvarande data som finns för chassiaccelerationerna i föregående kapitel finns för de 

accelerationer som hjulet utsetts för. Sambandet mellan guppets djup och accelerationen är 

även här linjärt förutsatt konstant hastighet och utbredning i längsled, se Figur 11. 

 

Figur 11  Beräknad hjulacceleration i personbil för två olika gupp då djupet varieras. 

Vilka gupp ger störst påverkan på hjulet och därmed fjädringssystemet i fordonet?  

 

 

Tabell 3  Hastighet då max acceleration erhålls för ett personbils- och lastbilshjul vid olika 

utbredning av ett negativt gupp med utseendet av en normalfördelad kurva. 

Utbredning i längsled (m) Hastighet (km/h) då max 
hjulacceleration erhålls för 
personbil i ett negativt 
gupp 

Hastighet (km/h) då max 
hjulacceleration erhålls för 
lastbil i ett negativt gupp, 
(max hastighet 90 km/h) 

0,5 50 90 

1 50 90 
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2 70 90 

3 110 90 

4 130 90 

≥5 150 90 

 

I lastbilen genereras alltid den största accelerationen i hjulet då fordonet har högst tillåten 

hastighet (Tabell )vilket inte är fallet för personbilen där t.ex. ett tvåmeters negativt gupp får 

högst hjulacceleration då fordonet färdas i 70 km/h. Troligen beror detta på massorna i de 

olika fordonsslagen. Jämför vi med chassiaccelerationerna är hjulaccelerationerna mer 

beroende av ojämnheter med kort utbredning. I Figur  ser vi att den maximala 

hjulaccelerationen erhålls vid ett tvåmetersgupp. Detta är även fallet med utslaget i en lastbil, 

se Figur . Skillnaderna mellan accelerationerna för hjulet i personbilen och lastbilen är att det 

avsevärt mycket högre accelerationer (nästan 4 ggr. högre) i personbilen. 
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Figur 12  Beräknad acceleration för hjulet i en personbil vid färd i 120 km/h i ett positivt 

gupp vid olika utbredning i längsled för guppet. 

 

Figur 13  Beräknad acceleration för hjulet i en lastbil vid färd i 90 km/h i ett positivt gupp vid 

olika utbredning i längsled för guppet. 
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För lastbilssimuleringen i de negativa guppen erhålls också de maximala accelerationerna vid 

två meters utbredning medan för personbilen får vi toppvärdet vid fyra meter. Noterbart är 

också att accelerationerna är märkbart lägre i de negativa guppen än de positiva vilket är 

rimligt med den erfarenhet man som bilförare har. Det är alltid värre att köra på en 

uppåtgående ojämnhet än att köra ner i en svacka, svackan upplevs oftare som en mjukare 

rörelse. 
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Figur 14  Beräknad acceleration för hjulet i en personbil vid färd i 120 km/h i ett negativt 

gupp vid olika utbredning i längsled för guppet. 

 

Figur 15  Beräknad acceleration för hjulet i en lastbil vid färd i 90 km/h i ett negativt gupp 

vid olika utbredning i längsled för guppet. 

Vilka hjulaccelerationer får vi om vi kör på en hög kant? Detta används som en mycket 

effektiv åtgärd vid till exempel vägarbeten för att få ned hastigheten. Trafikanten är 
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framförallt rädd om sitt fordon när de konstgjorda guppen passeras, obehagskänslan brukar 

inte vara så stor. 

 

Figur 16 Jämförelse mellan accelerationen i chassi och hjul vid simuleringar av ett positivt 

steg (köra på en kant) av olika höjd. 

I Figur  kan vi se att hjulets acceleration är mångfalt högre än chassiaccelerationen redan i 

hastigheter från 20 km/h. Vi ser också att chassiaccelerationen är relativt stabil i hastigheter 

över 80 km/h medan hjulaccelerationerna ökar relativt mycket med högre hastigheter. De 

största relativa skillnaderna i hjulacceleration fås i låga hastigheter upp till 40 km/h. Om 

hastigheten sänks från 30 km/h till 20 km/h vid passage av en uppåtgående kant så mer än 

halveras hjulaccelerationen. Ändå större är den relativa skillnaden om hastigheten sänks från 

20 km/h till 10 km/h. 
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Algoritmer för beräkning av tvärfallsvariation 

Vägens tvärfall mäts och beräknas som ytlinjetvärfall på vägnätsnivå. Ytan representeras av 

två mätpunkter i medeltvärprofilen, se figuren nedan.  

 

Figur 47  Definition av ytlinjetvärfall. De röda prickarna indikerar vilka mätpunkter som 

används för beräkning av tvärfallet. 

Vid beräkning av tvärfallsvariation ska spårbottentvärfallet för ett tungt fordon beräknas och 

användas för att indikera hur mycket tvärfallet varierar. Denna lutning definieras genom de 

mätpunkter som motsvarars av avståndet mellan vänster och höger hjul för ett tungt fordon, se 

figuren nedan. 

 

Figur 48  Spårbottentvärfall för tungt fordon. De röda prickarna indikerar vilka mätpunkter 

som används för beräkning av tvärfallet. 

För att beräkna spårbottentvärfallet ska följande formel användas. 
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Indata 

P0 till P16 – nollad medeltvärprofil för en enmeterssträcka 

Tvfy – ytlinjetvärfall för en enmeterssträcka (definierat genom punkt 2 och 14) 

X0 till X16 – avstånd i sidled mellan mätpunkt X0 och mätpunkt Xx. 

Formel 

Tvärprofil med rätt lutning för punkt n (PLn), vriden och nollad kring punkt 2. 
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Tvärprofilen PL0-16 används för att beräkna spårbottentvärfallet för ett tungt fordon (Tvfsbt). 

Spårbottentvärfallet för det tunga fordonet definieras som regressionslinjens lutning genom 

profilens punkter 1, 2, 3, 13, 14 och 15 enligt minsta kvadratmetoden. 

Tvärfallsvariationen beräknas sedan med följande steg, 

1. För varje meter längs vägen beräknas ett flytande medelvärde av tvärfallet med val av 

baslängd baserat på skyltad hastighet, se Tabell 21. 

2. En differens beräknas mellan aktuellt enmeterstvärfall och det flytande medelvärdet 

enligt punkt 1 ovan. 

3. Flytande standardavvikelseberäkning görs av differenserna ovan för 5 punkter 

centrerat kring aktuellt enmetersvärde. 

4. Flytande standardavvikelseberäkning görs av differenserna ovan för 21 punkter 

centrerat kring aktuellt enmetersvärde. 

5. De fall då data saknas vid beräkningarna av flytande medelvärde och 

standardavvikelse ska det första respektive sista värdet i matrisen användas för att 

fylla ut data tills en mätserie med tillräckligt antal tvärfallsvärden erhålls. 

6. Det maximala värdet av punkt 3 och 4 ovan definierar tvärfallsvariationen för det 

aktuella metervärdet. 

7. För att representera ett vägavsnitt per 100 meter används det maximala värdet av 

tvärfallsvariationen för en enmeterssträcka inom 100 meterssträckan. 

Tabell 21  Baslängd med avseende på skyltad hastighet vid beräkning av tvärfallsvariation. 

Referenshastighet Baslängd  

[km/tim]  [m/s]  [m]  

30  8.3  9  

40 11.1 11 

50  13.9  13  

60 16.7 17 

70  19.4  19  

80 22.2 23 

90  25.0  25  

100 27.8 27 

110  30.6  31  

120 33.3 33 
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Redovisning av svaren från utvärderingsenkäten för vägyteseminariet i 
Gysinge 

Nedan följer sammanställningen av den enkät deltagarna i seminariet fick svara på efter två 

dagar med blandad teori och praktik. Antal enkäter som lämnades ut var 14 stycken. 

 

Vad kan göras bättre vid ett liknande seminarium? (frifältskommentarer) 

Kantdjup, 5m rätskena som uppfattar skarvar, Skadors utbredning, längs+tvärs vägen, Borde 

vara GPS-position tillsammans med data, Lägg till beläggningshistorik i datalistor, Historik 

med åtgärder inkl. tidpunkt i datalistor, Överfart med tungt fordon för att få en uppfattning om 

relevansen för vissa mått, Åka med i mätbil för att få en bra uppfattning om dess funktioner, 

Ha med sig målstandardvärdena för aktuell väg, Gå i grupp vid fältarbete, Ta med mäthjul, 

lagerhistorik, välja ut speciella sträckor för att kunna studera skillnaden mellan MPD/Mega, 

Lagt med utfallet av UH-standarden för att få en känsla för den också, Säkra längdmätningen 

(skriva tätare på vägen), Välja sträckor med färre problem för att demonstrera ett mått i taget, 

Utfallet av UH-standarden borde tas med. 

 

Vad tycker du om arrangemanget? 

Svarsfrekvens 100% 

Mycket bra 19% 

Bra 75% 

OK 6% 

Dåligt 0% 

Kommentarer: Trevligt, Bra val av plats 

 

Vad tycker du om seminariets innehåll? 

Svarsfrekvens 94% 

Mycket bra 0% 

Bra 87% 

OK 13% 

Dåligt 0% 

Kommentarer: Lärorikt, Många olika parametrar att hålla i huvudet 

 

Vad tycker du om informationen om seminariets? 

Svarsfrekvens 94% 

Mycket bra 0% 

Bra 60% 

OK 40% 
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Dåligt 0% 

Kommentarer: Mer teori och exempel, Skicka ut exakta tider tidigt för att kunna boka billiga 

resor, Skicka info i förväg, ev. livemeeting, Exempelbilder tillsammans med skador/mätvärde 

skulle hjälpa till att förklara 

 

Vad tycker du om seminariets moment fältarbete? 

Svarsfrekvens 100% 

Mycket bra 6% 

Bra 75% 

OK 19% 

Dåligt 0% 

Kommentarer: Svårt att hålla koll på många mått samtidigt+längdmätning, gå flera gånger 

(kortare sträckor) med ett mått i taget, Bra med diskussionerna vid vägen, Bra att gå vägen 

och titta på skador, Bättre dag2 då man gick i grupp, Vore bra att gå i grupp med en ledare 

som kan förklara måtten och leder diskussionen, Intressant att vara ute på vägen och kunna 

diskutera med andra. Synd att det är svårt på de större vägarna, Bra sträckor/uppenbara brister 

 

Allmänt om vägyteinventering 

Vilken information tycker du saknas och borde inventeras när det gäller vägytan (flera svar 

per person tillåtet)? 

Antal svar 12 

Sprickor 67% 

Ytskador 8% 

Torr/gammal beläggning 8% 

Tjocklek 8% 

LO (lokala ojämnheter) 8% 

Sammanfattning 8% 

Kommentarer:  

 

Vilken information tycker du borde inventeras när det gäller vägområdet (flera svar per 

person tillåtet)? 

Antal personer som 
svarade 10 

Diken 70% 

Berg/skärning 20% 

Räckestyp 10% 
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Räffling 10% 

Lokalisera sig 10% 

Stödremsa 20% 

Slänt (-lutning) 20% 

Vägbredd 10% 

Vegetation 10% 

Vägrenensstandard 10% 

Kommentarer: Använd sveplaser för ändamålet, Använder google för att studera 

sidoområdet 

 

Vilken information tycker du borde inhämtas från de digitala stillbilderna som samlas in vid 

vägytemätningen (flera svar per person tillåtet)? 

Antal personer som 
svarade 2 

Sprickor 50% 

släppor 50% 

Stödkanten 50% 

Sättningar 50% 

Diken 50% 

Trummor 50% 

Vägbredd/Körfältsbredd 50% 

Kommentarer: Har ej sett nuvarande bilder, 3D-bilder med två kameror, Är tillräckligt bra, 

Mer vägbana/nedåtriktad, Har ej sett nuvarande bilder men är mycket intresserad, Har ej sett 

nuvarande bilder men skulle vara bra att få stöd av visuellt intryck och bilder, Har ej sett 

nuvarande bilder, Räcker tills vidare, bra för att ge en allmän bild av väg och sidoområde 

 

Specifika frågor om de mått som studerades 

Vilken är ditt intryck av kantdjup (övervägande positivt inställd eller negativ)? 

69% svarade 

100% positiva 

Kommentarer: Bra och tydligt, Förtroendefullt/begripligt, Mycket bra, OK, OK, Bra, OK 

men komplettera med volym, Bra, Bra men det är beroende av sidoläget på mätbilen, Borde 

också skanna info om nedsjunkning av vägmitt, Enkelt tydligt mått, OK 

 

Vilken är ditt intryck av tvärfallsvariation (övervägande positivt inställd eller negativ)? 
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56% svarade 

22% positiva 

78% negativa 

Positiva kommentarer: OK, Intressant men svårt att se med blotta ögat 

Negativa kommentarer: Svårt att begripa/borde kontrolleras i fart med tungt fordon, ganska 

dåligt, Svårt, Inte bra, De flesta variationer var inte tillräckligt "farliga" för att flaggas rött, 

Lite diffust, Vilken nytta? För olyckor?, Ibland svårt att se bristen 

 

Vilken är ditt intryck av lokala ojämnheter (övervägande positivt inställd eller negativ)? 

75% svarade 

100% positiva 

Kommentarer: Bra, Ökar förklaringsgraden för IRI, Bra, OK, OK, Bra vid driftåtgärder, 

Oftast bra, Bra, Bra, stämmer oftast med synintryck, Bra komplement till IRI, kan avgöra om 

det är hål/uppfrysning om det kombineras med megatextur, Bra/tydligt, UH-standard med 

andel per 100 m?, OK 

 

Vilken är ditt intryck av MPD-ytskador (övervägande positivt inställd eller negativ)? 

88% svarade 

36% positiva 

64% negativa 

Positiva kommentarer: Bra att kunna detektera öppna ytor, Endast för fina ytor med 

texturskador/separationer, Duger nog, Bra på större vägar, OK 

Negativa kommentarer: Svårt att förstå då det refererar till ytan innan, Dåligt, Svårt att skilja 

MPD/Mega, Svårt att förstå vad värdena står för, Ibland svårt att förstå koppling 

mätvärden/verklighet, Svårt på mindre vägar, Svårt att se på vägen, "visning" behövs, Svårt 

att se på mindre vägar/kan vara bra på större vägar, Svårt att tillämpa på de mindre vägarna 

 

Vilken är ditt intryck av megatextur-ytskador (övervägande positivt inställd eller negativ)? 

75% svarade 

50% positiva 

50% negativa 

Positiva kommentarer: Fungerar endast vid stora skador, Duger nog, Bra, Bra, gick oftast att 

hitta igen, Ger bra utslag för riktigt dåliga avsnitt för akut avhjälp (drift), kanske lägre gräns 

för att hitta begynnande problem, OK 

Negativa kommentarer: Svårt att förstå då det refererar till ytan innan, Dåligt, Svårt att skilja 

MPD/Mega, Svårt att förstå vad värdena står för, Ibland svårt att förstå koppling 

mätvärden/verklighet, Svårt att tillämpa på de mindre vägarna 
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