
Kvalitet hos vägytedata

Transportforum 2015

Session 78 Vägytemätning

Leif Sjögren



Översikt

• Vad är vägytedata?

• Vad används det till?

• Vad är kvalitet hos vägytedata?

• Vad är viktigt?



Vad är vägytedata?

Vägbeläggningar utgör en betydande 

del av den allmänna infrastrukturen. 

De ska vara utformade för att hålla 

länge och ge användarna (folk och 

gods) en säker och jämn färd.

Verktyg för att stötta vägunderhållet, 

dess planering och skötsel utvecklas 

ständigt.

Jämnhetsmätare och friktionsmätare 

är exempel på sådana viktiga verktyg 

för att förse underhållssystemen med 

värdefull data om aktuella 

vägbeläggningstillstånd.



Vad är vägytedata?

Data för att ge information om tillståndet för:

 Friktion

 Jämnhet
 Tvärs och längs vägen

 Geometrin
 Lutningar, kurvradier mm

 Ytskador
 Sprickor, homogenitet, potthål, skrovlighet



Ojämnheters påverkan på olika vägegenskaper

Mycket korta ojämnheter Långa ojämnheter



Vad används vägytedata till?

Långsiktig planering;

Kunskap om tillståndet av hela vägnätet 

för övergripande planering samt kontroll 

av måluppfyllelse. Prognosmöjligheter är 

en viktig del.

Objekt och projektuppföljning;

Stöd vid det dagliga underhållet och 

skötseln inklusive support vid konstruktion 

Kontrakt;

Utförandekontroll vid åtaganden med krav



Några exempel på användning av vägytedata

• Försäkra sig om att beläggningen ger den förväntade effekten, 

säkra och komfortabla tillståndet den är designad för

• Data kan användas för att identifiera orsaken till problemet

• Data kan användas för att utforma val av åtgärd

• Prioritering av åtgärder för att på bästa sätt klara budgetkrav

• Värdera konstruktionens kvalitet

• Jämförelser av tillstånd

• Mäta förändringar över tid och göra prognoser

• Kontrollera och värdera utförares kvalitet

• Stöd vid framtida beläggningsplanering och optimering av 

åtgärder 



Trafikverket har ett internetbaserat system för

information om belagda vägar; PMSv3: 

pmsv3@trafikverket.se

mailto:pmsv3@trafikverket.se


Indikatorer och mått har olika grad av detaljer



Vad är kvalitet? Några kvalitetsdimensioner

Passar för ändamålet

Pålitligt

Driftsäkert

Oförstörande, påverkar inte andra

Prestanda

Underhållsbehov

Miljöpåverkan

För och nackdelar mot konkurrerande 

produkter

Kostnad (inköp, drift och avveckling)



Vikten av kvalitet hos vägytedata



Vägsyn för 100 år sedan

Källa: Väg- och vattenbyggnader, 1928

Ursprungligen skedde 

inspektioner av vägar via 

manuella bedömning. För 

att undvika subjektiva 

bedömningar utvecklades 

jämnhetsmätare. Idag 

används profilometrar när 

noggranna mätningar 

behövs 



Utveckling av jämnhetsmätare

Tidigt (början av 1900-talet) gjordes 

mätsystem i form av rätskivor som 

registrerade ojämnheter när man drog 

dem längs vägen. 

Därefter kom system som monterades 

i bilar och mätte hur t.ex. ett hjul rörde 

sig upp och ner. Dessa klassas som 

responsmätande system.

För att öka noggrannheten och 

reproducerbarhet och få enhetliga 

mätare utvecklades profilometrar, 

som är mätsystem som mäter vägens 

profil. Från profilen kan sedan olika 

standardiserade mått beräknas t.ex. 

IRI eller spårdjupsmått.



Massor av mätsystem och möjliga mätare 

och sensorer finns och utvecklas ständigt



Valda kvalitetsdimensioner för vägytedata



Viktiga felkällor i processen



Huvudansvar för kalibrering, kontroll och 

godkännande

Huvudansvar

Sensorkontroll Utrustningstillverkare

Implementering av tekniska

paramerar, mått och 

indikatorer

Operatör/ Mätbolag

Total funktion för hela 

mätmetoden, dvs rätt data, i 

rätt format och i avtalad tid

Användare t.ex. väghållare



Kvalitetskontroller i andra länder

Många länder har infört godkännande tester för att 

välja mätsystem och mätoperatörer, t.ex. Sverige, 

Finland, Holland, Tyskland och England.

Kvalitetskraven gäller oftast inte bara val av 

leverantör men också för kontroll under mätning och 

efter mätning.

En gemensam metod eftersöks!



Slutsatser
• Anledningen till uppföljning och mätning sätter krav på kvalitet!

• Långsiktig uppföljning kräver hög kvalitet. 

• Vid objektmätning kan annan kvalitet tillåtas om det inte handlar 

om kontraktkravsuppföljning.

• Standarder och specifikationer är viktiga.

• Referensmätsystem behövs för att säkra långsiktig kvalitet.

• Certifieringsverksamhet behövs.

• Dokumenterade kontrollrutiner, dagliga kontroller och 

kalibreringar är viktiga.

• Mänskliga faktorn(operatörer) och datahantering är den största 

felkällan!

• Resurser måste satsas på datahantering i alla led inte minst hos 

användaren. 



Tack för uppmärksamheten!


