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III 

 

Sammanfattning 

Trafikverket genomför i dagsläget ett större projekt där undersökningar och analyser utav vägskador 

på statliga vägar utförs. Syftet med projektet är att långsiktigt förbättra möjligheterna att mäta 

vägnätet, försöka ta fram mätvärden som kopplar orsaken till skadornas uppkomst och varför vald 

underhållsåtgärd genomförs. Målet med denna studie är att med hjälp av en omfattande insamlingsfas i 

PMSv3, som lagrar data utifrån vägytemätningar, att kunna analysera olika typer av vägskador och 

dess olika egenskaper. Indata har sedan jämförts med Trafikverkets krav på underhållsstandard. 

Resultatet av datainsamlingen har sedan analyserats och samband mellan visuell skada och mätdata 

från PMSv3 har observerats. Nyttan med sambanden som har iakttagits leder till bättre förståelse om 

vilka huvudfaktorer som påverkar vägens nedbrytning och var dem vanligen förekommer. Totalt har 

19 av 67 vägsträckor valts ut från datainsamlingen att redovisa och analysera. Det finns indikationer 

på sambanden utifrån resultatet som är redovisade i analysen och slutsatsen. Med hänsyn till 

observationerna i PMSv3 ligger denna studie för vidare fördjupning och forskning. 
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Abstract  

The transport administration currently performs a research project where they conduct investigations 

and analysis of road damage on state road. The purpose of the project is to in the long-term improve 

the possibilities to measure the road network, try to find the readings that connect the cause for the 

accidents and why the chosen maintenance is conducted. The aim of this study is to, with the help of 

an extensive collection phase in PMSv3, that stores data by road surface measurement, to be able to 

analyse different type of road damages and ther  characteristics. Input has then been compared to the 

transport administrations requirement on maintenance standard. The results of the data collection has 

then been analysed and conection between visual damage and data from PMSv3 has been observed. 

The usefulness of the connections that have been observed lead to better understandnings on what 

main factors that affect the roads breaking down and where they frequently occur. There are 

indications of connections from the results that have been demostrated in the analysis and the 

conclusion. With consideration to the observations in PMSv3 lies this study for further depth and 

research.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Trafikverket utför idag ett projekt där man vill skapa ett system som sammanbinder hela processen för 

vägbeläggningen. Det är därför viktigt med en noggrann och väl utförd förstudie som ett första steg. 

Visionen bygger på PMSv3-systemet och hur den bör utnyttjas effektivt. Från planeringen, 

dimensionering, åtgärdsval för uppkommen skada till uppföljning och utvärdering. 

 

Det finns idag ett stort behov av ökade kunskaper och studier kring olika typer av skador som 

förekommer på vägnätet. Trafikverkets förstudie analyserar och försöker hitta samband mellan skada 

och den kopplade orsaken.  

 

Idag vet man att vägens skick beror på ett antal kända faktorer till exempel ålder, klimatzon, 

trafikvolym, tvärfall, undergrund, beläggningshistorik med mera. I de flesta fall är dessa skador 

anknutna med varandra och flera olika kombinationer av orsakerna som ligger som orsak till 

underhållsåtgärder. En effektiviserad underhållsstrategi gör att man då kan minska behovet av 

underhåll och minskar miljöpåverkan. På längre sikt leder detta även detta till minskade 

totalkostnader. 

 

 

 

1.2 Målformulering och syfte 

Dagens infrastruktur belastas i en allt större grad när befolkningen ökar som den gör idag. En 

huvuddel av infrastrukturen är våra vägar och där ställs höga krav och svåra utmaningar. Det byggs 

ständigt nya vägar och dem befintliga är i behov av olika underhållsåtgärder parallellt med dess 

åldring. Trafikverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för drift och underhåll utav våra statliga 

vägar. 

 

Systemet som Trafikverket använder idag kallas för PMSv3, ett offentligt program på nätet där data 

samlas om vägens skick. Problemet idag med är att det inte går koppla ihop valda indata med visuella 

skadan. Därför bedrivs nu ett projekt inom Trafikverket för att förbättra och med hjälp utav data ta 

fram mått som kopplar till skadan och orsaken. 

 

Syftet med examensarbetet blir att samla data i PMSv3-programmet och analysera mätdata och hitta 

samband mellan olika skador, mått och visuella bilder. Resultatet ska sedan användas vidare i 

Trafikverkets större studie. 

 

Målet med examensarbetet är att skapa ett underlag som redovisar utvalda objekts mätdata och hur 

dessa är kopplade till skadorna. Genom att studera dem visuella bilderna från vägarna och beskriva 

skadorna kartläggs aspekterna och sambanden. Slutligen skall orsakerna till skadorna lyftas fram och 

anges. 
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1.3 Avgränsningar 

För att kunna begränsa oss så har vi undersökt endast de statliga vägarna, det vill säga dem som är 

tillgängliga och är registrerade på trafikverkets hemsida, vilket gör att vi smidigt letar fakta utifrån 

endast en omfattande källa. Totalt skall 100 vägsträckor samlas utifrån PMSv3-programmet. 

  

För att få ett resultat som är jämförbart och som har likvärdiga parametrar så har studien tagit hänsyn 

till endast asfaltbelagda vägar, vilket är de dominerande i det svenska vägnätet. Andra vägtyper som 

exempelvis betongvägar och grusvägar har inte studerats. Detta för att arbetet då skulle bli allt för 

storartat och med vår begränsade är denna avgränsning rimlig och nödvändig. 

 

  

1.4 Metoder  

Den teoretiska inlärningen var nödvändig för att erhålla grundläggande och viktiga kunskaper kring 

vägteknik och för att sedan kunna lättare utföra analysen. Litteraturstudier och kurslitteratur från 

KTH-kurser har använts. Relevanta KTH-kurser är Anläggningsteknik 1 och 2 som täcker dem 

grundläggande kunskaperna inom vägteknik. Andra lämpliga källor från internet har använts, som till 

exempel Vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut och SGU, Sveriges geologiska 

undersökning.   

 

Dataprogrammet PMSv3 används för att samla data och med hjälp av dess inbyggda funktioner och 

mätningar kunna utföra analysarbetet. 

 

Tilldelad redovisningsmall där samtliga indata sorteras och klassificeras. Mallen är nödvändig för att 

hitta mönster och samband mellan de olika parametrarna. 
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2 Teoretisk referensram: 

2.1 Vägens uppbyggnad    

  

En vägkonstruktion består utav undergrund, underbyggnad och överbyggnad (gränsen mellan 

överbyggnad och underbyggnad kallas för terrassyta). Dessutom finns det slänt- och dikesområde. Se 

enligt figur 2.11       
   

Figur 2.1 Väguppbyggnad, VTI 

2.2 Överbyggnad     

Ovanför terrassytan ligger överbyggnaden som består utav förstärkningslager, bärlager och slitlager. 

Gemensamt för komponenterna är att de fördelar lasten från en överyta till underlaget. 

Under den tid som vägen är dimensionerad för beräknas överbyggnaden klara samtliga påfrestningar 

och krav. Överbyggnaden fördelar lasterna nedåt till undergrunden. 

 

Det översta lagret vid en överbyggnad kallas för slitlager, som har som funktion att trafikanter kan ta 

sig från en punkt till en annan med en säker och komfortabelt sätt. Annan funktion är att slitlagret 

bevarar kvar fordonet på vägen med sin friktion. Slitlagret består av ballast, tillsatser och bindemedel.  

Bindemedlet kallas för bitumen och fås fram med raffinering från råolja och vanligtvis kostsamt och 

byggs därför i tunna lager, det är därför detta lager inte klarar av de vertikalkrafter som uppkommer 

från fordonshjulen. För att lösa detta problem används bärlager. 

 

 Bärlagret fungerar som en pelare som bär bjälklaget(slitlagret) och i detta fall är det trafikanternas 

fordon som skall bäras. Förstärkningslagret vilar på terrassen och skall vara jämntjockt, bestående utav 

krossat berg/naturmaterial. Dess uppgift är att förstärka undergrunden/underbyggnad, samt att fungera 

som ett dränerande lager.2   

 

 

 

 

  

                                                
1 https://www.vti.se/sv/forskningsomraden/vagens-konstruktion/  
2 http://www.moodle2.tfe.umu.se/pluginfile.php/21461/mod_resource/content/1/Komp_i_vaegbyggnad_okt_2009.pdf  

 

https://www.vti.se/sv/forskningsomraden/vagens-konstruktion/
http://www.moodle2.tfe.umu.se/pluginfile.php/21461/mod_resource/content/1/Komp_i_vaegbyggnad_okt_2009.pdf
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2.3 Underbyggnad och Undergrund 

Delen som ligger mellan undergrund och terrassytan, som överbyggnaden vilar på. Beroende på 

geometriska förhållanden på marken utförs en bank eller skärning av ursprunglig mark.  

Vid dimensionering av överbyggnad tas därför hänsyn till undergrunden, som är det befintliga marken. 

 

2.4 Bitumen 

Bitumen är bindemedlet i slitlagret. Den framställs som en restprodukt i oljeraffinering, det innebär att 

råoljan delas upp i olika produkter genom destillation. Processen börjar med att först värma upp oljan 

så att den förgasas i ett fraktioneringstorn. När gasen stiger upp och svalnar efter en kortare stund, 

leder det till att gasen kondenserar återigen till vätska vid olika temperaturer som motsvarar de olika 

produkternas kokpunkt. De produkter som fås fram av råolja är exempelvis bensin, eldningsolja, gasol 

och framför allt bindemedlet bitumen. 3 

Bitumen åldras med tillsatt syre, därför måste den blandas under en kort tid och få en snabb transport 

som därefter ska utläggas relativt snabbt.4 Se figur 2.2 

 

 
Figur 2.2 Åldring av Bitumen under blanding, transport, utläggning och i drift, Skanska 

 

 

 

 

 

                                                
3 Nilsson. Skanska. Bitumen/Asfalt. Anläggning 2. 2017,02 
4 Nilsson. Skanska. Bitumen/Asfalt. Anläggning 2. 2017,02 
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2.5 Beläggningstyper 

Det finns en mängd olika beläggningstpyer att välja vid utläggning av ny beläggning. Det är ufifrån ett 

antal kända faktorer som lämplig beläggning kan väljas. Skillnaderna på dem olika typerna är 

justerade och varieras med bindemedelstyp och framför allt största stenstorlek. Nedan enligt tabell 2.1 

beskrivs kort dem vanligaste typerna och dess använingsområden.5 

 

 

Tabell 2.1 Beläggningstyper och användningsområden 

Beläggningstyp Normala användningsområden 

ABT, Tät asfaltbetong Slitlager på vanliga vägar med låg-medel 

trafikvolym 

ABD, Dränerande asfaltbetong Slitlager med behov av god dränering eller vägar 

med bullerproblem. 

ABS, Stenrik asfaltbetong Slitlager på vanliga vägar med medel-hög 

trafikvolym. 

ABb, Bindlager av asfaltbetong Justerings-och bindelager på vägar med medel-hög 

trafikvolym.  

AG, Asfaltgrus  Bärlager på samtliga vägtyper. 

MJOG, Mjukbitumenbundet grus Slitlager på vägar med låg trafikvolym. Lämplig där 

risken är stor för drag i underkant. 

MJAG, Mjukgjort asfaltgrus Bärlager på vägar med låg trafikvolym. 

 

2.6 Val av beläggning 

Som tidigare nämnt är användningsområdet en viktig faktor att ta hänsyn till. Andra essentiella 

faktorer är till exempel, läge, hastighet och klimat som påverkar beläggningens nödvändiga 

egenskaper. Det är viktigt att vägar med stor andel tung trafik får en beläggning som avklarar 

deformationen.  Syftet blir därför med valet av rätt beläggning att minska de påfrestningar som den 

utsätts för och minimera nedbrytningen. 6 

2.7 ÅDT Årsdygnstrafik.  

Antalet fordon som passerar en punkt/sträcka i genomsnitt per dygn under ett år benämns ÅDT. Det är 

Trafikverket som lagrar dessa mätningar på det statliga vägnätet. 7 

För att kunna inhämta trafikdata används förslagsvis trafikanalysator Metro 2000, som kan registrera 

fordonshastighet, fordonstyp och fordonets körriktning. 

Systemet klarar av att registrera upp till 15 olika fordonsklasser och detta görs med hjälp utav 

slangsensorer, och slingsensorer som används vid längre mätningar. 

För att besluta om att vilka åtgärder som skall tas till vid en väg används därför årsdygnstrafiken ÅDT 

som underlag och är ett av dem grundläggande faktorerna vid projektering och underhåll.8 

 

 

 

 

                                                
5 https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/12329/RelatedFiles/2014_173_val_av_belaggning.pdf 
6 https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/12329/RelatedFiles/2014_173_val_av_belaggning.pdf 
7 http://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/Vagtrafik--och-hastighetsdata/ 
8http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/Vag/Vagutformning/Dokument_vag_och_gatuutform

ning/Vagar_och_gators_utformning/Sektion_landsbygd-vagrum/sektion_%20landsbygd_vagrum.pdf 

 
 

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/12329/RelatedFiles/2014_173_val_av_belaggning.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/12329/RelatedFiles/2014_173_val_av_belaggning.pdf
http://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/Vagtrafik--och-hastighetsdata/
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2.8 Skador på vägarna  

Skadorna på våra vägar är omfattande och det finns en rad olika benämningar och typer som dem är 

benämnda efter. De vanligaste skadorna på en asfaltbelagd väg är: 

2.8.1  Sprickbildning: 

 

Det finns olika typer av sprickor som bland annat längsgående/tvärgående sprickor, 

tjälsprickor och krackelering. Orsakerna som leder till sprickbildning är följande: 

 

• Temperaturberoende sprickor: 

Vid låga temperaturer så blir materialet styvt och i samband med upprepade överlaster med 

tunga fordon kan materialet spricka. 

 

• Byggnadstekniska sprickor: 

Beroende på det material som det har byggts på. Om materialet har stor mängd av finkornshalt 

kan vatten sugas upp och det blir problem vid tjällossning. 

 

• Trafikbelastning:  

Hur mycket vägen har dimensionerat för och hur stor andel av tung trafik som kör på vägen är 

avgörande.  

 

• Nederbörd: 

Häftiga regn gör att dräneringen inte hinner föra bort allt vatten, vilket leder till sämre 

stabilitet och det kan få sprickor i beläggningen som följd. 

 

• Dimensionering 

När dimensionerad livslängd har löpt ut eller under själva livslängden om den är 

underdimensionerad.9  

 

  

2.8.2 Spårbildning: 

De olika faktorerna som orsakar spårbildningen är nötning, bristande bärighet, plastiska deformationer 

och klimatet. För att kunna skilja åt de olika faktorerna är det viktigt att analysera/beskriva skadorna. 10 

  

Spårbildning på grund av nötning är från dubbdäcken på personbilar som kännetecknas av den smala 

spårvidden mellan hjulen. Detta påverkar oftast bara slitlagret. 

Bärighetsberoende spår är ganska flacka och förekommer på grund av bristfälliga obundna lager eller 

dålig terras. Dubbla spår från tung trafik indikerar plastiska deformationer i beläggningen. 11 

  

Förutom tidigare nämnda faktorer så har klimatet stor betydelse när det gäller spårbildningen. Detta 

beror på att fukt och dålig avvattning är en av de största orsakerna till deformationer på vägar. 

  

Bitumen blir mjukare vid höga temperaturer, samt vid hög frekvens av tunga fordon på smalt körfält.  

 

Spårbildningen kan även öka risken för vattenplaning, speciellt på de lågtrafikerade vägar där det 

sällan körs tunga fordon för att föra bort vattnet. 

 

                                                
9 http://www8.tfe.umu.se/courses/byggteknik/kurser/Anlaggning/anlaggning-

vt12/Underh%C3%A5ll%20och%20f%C3%B6rst%C3%A4rkning%20av%20v%C3%A4g12.pdf  
10 http://www.tft.lth.se/fileadmin/tft/Thesis_269_Anton_Wilander.pdf  
11 http://www.tft.lth.se/fileadmin/tft/Thesis_269_Anton_Wilander.pdf  

http://www8.tfe.umu.se/courses/byggteknik/kurser/Anlaggning/anlaggning-vt12/Underh%C3%A5ll%20och%20f%C3%B6rst%C3%A4rkning%20av%20v%C3%A4g12.pdf
http://www8.tfe.umu.se/courses/byggteknik/kurser/Anlaggning/anlaggning-vt12/Underh%C3%A5ll%20och%20f%C3%B6rst%C3%A4rkning%20av%20v%C3%A4g12.pdf
http://www.tft.lth.se/fileadmin/tft/Thesis_269_Anton_Wilander.pdf
http://www.tft.lth.se/fileadmin/tft/Thesis_269_Anton_Wilander.pdf
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2.8.3 Kantdeformation: 

Otillräcklig bärighet i vägens ytterkant gör att vägkanten deformeras. En vanlig orsak till detta är att 

den tunga trafikens högerhjul som belastar hår och ökar nedbrytningen av kanterna. 

En annan orsak till kantdeformation är att om det mothållande materialtrycket inte tillräckligt stor.12 

2.8.4  Slaghål / Potthål: 

Potthål, även kallade slaghål är hål i beläggningen på grund av att beläggningen har släppt. Det kan 

vara konsekvensen efter andra skador såsom krackelering eller att arbetet inte har utförts korrekt från 

början, exempelvis dålig vidhäftning. Ett potthål behöver inte endast vara följden av andra skador utan 

det kan även uppträda ensam i beläggningen. 

2.8.5 Stensläpp: 

Beläggningens yta tillsätts syre och solstråle med tiden, vilket gör att asfalten hårdnar och tappar sin 

förmåga som leder till stenlossning som i sin tur leder till hål och sprickor. 

2.8.6  Ojämnheter: 

Ojämnheter kan förekomma i vägens längd-eller tvärriktning och har ett djup i höjdled och en längd i 

längdled. De ojämna sättningarna kan exempelvis förekomma på nybyggda vägar där materialet inte 

har haft att tid sätta sig. Det finns två olika typer av ojämnheter, glapp som är bred och djup, spår som 

däremot är smal. 

Djupa spår och ojämnheter leder till en ökad olycksrisk och sämre komfort. 

Ojämnheter kan förekomma i vägens längd-eller tvärriktning.13 

2.8.7 Tjälsprickor 

Under vinterhalvåret erhålls fruset markvatten i Sverige så kallad tjäle. När vattnet fryser till is 

expanderar den cirka 9 procent och iskristallerna växer så att marken lyfts. Detta leder till sprickor på 

vägarna. Tjälsprickor uppstår normalt utmed vägens kant eller mitt. På vägar där det inte är täkt med 

snö kan tjälen ta sig in ganska djupt. Detta för att det inte finns någon ovanliggande snö som isolerar.14 

2.8.8 Krackelering 

När en väg åldras är det vanligt med så kallad krackelering. Det är mindre sprickor som går i alla 

riktningar och liknar ett nät över beläggningen. Andra orsaker till krackelering kan vara att 

vägöverbyggnaden är underdimensionerad, bristande dräneringsförmåga eller för styvt 

beläggningslager.15 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 http://www.tft.lth.se/fileadmin/tft/Thesis_269_Anton_Wilander.pdf 
13 https://www.slideshare.net/JohanGranlund/nr-sttningar-blir-trafikfarliga-granlund-vectura  
14 http://www.weatherpal.se/artiklar/Tjale_-_Djupfryst_mark-7351 
15 http://www8.tfe.umu.se/courses/byggteknik/kurser/Anlaggning/anlaggning-

vt12/Underh%C3%A5ll%20och%20f%C3%B6rst%C3%A4rkning%20av%20v%C3%A4g12.pdf 

http://www.tft.lth.se/fileadmin/tft/Thesis_269_Anton_Wilander.pdf
https://www.slideshare.net/JohanGranlund/nr-sttningar-blir-trafikfarliga-granlund-vectura
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2.9 Vägytemätningar  

 

För att kontrollera vägens skick utför man regelbundna vägytemätningar. Detta sker med hjälp utav ett 

mätsystem som kallas för Road Surface Tester, alternativt Laser RST. Systemet bygger på att en bil är 

utrustad med en balklikande fångare på framdelen som utför lasermätningar. RST laser kräver inga 

störningar i trafiken och samlar data under trafikfart. Bilen bedömer vägens egenskaper objektivt och 

detaljerat. Med hjälp av GNSS, Global Navigations Satellit System, blir mätningarnas position relativt 

noggranna och pålitliga. Systemet samlar även digitala stillbilderna med jämna mellanrum för att få en 

kompletterande visuell överblick.16 

 

Figur 2.3 Bil utrustad med RST, Ramböll 

 

Exempel på egenskaper som mäts med Laser RST: 

- Längsprofil 

- Tvärprofil 

- Tvärfall 

- Makrotexur 

Utifrån ovannämnda egenskaper mäts bland annat: 

- Spårdjup 

- Kantdjup 

- IRI (International Roughness Index) 

- MPD (Mean Profile Depth) 

Vid normala mätningar samlas data med intervallen: 

- Spårdjup 20m 

- IRI 20m 

- Tvärfall 1m 

- Makrotexur, MPD 1m17 
 

Med hjälp utav 17st lasersensorer samlas data minst 16 000ggr/sek och som mäter avståndet ner till 

vägbanan, samt en tröghetssensor som mäter mätbalkens lägesförändringar i dem olika riktningarna 

utmed vägen.18 Se figur 2.4 nedan. 

 
Figur 2.4 Mätbalk RST, WSP 

 

                                                
16 https://www.vti.se/sv/forskningsomraden/vagtillstandsmatning/vagytematning/ 
17 https://www.vti.se/sv/forskningsomraden/vagtillstandsmatning/vagytematning/ 
18https://www.kth.se/social/files/58a2b737f2765448ae7a944c/Liten%20skrift%20om%20v%C3%A4gytem%C3%A4tning%

2C%20kursdok%20Asfaltskolan%20TUP%2C%202015-01-28.pdf 

https://www.vti.se/sv/forskningsomraden/vagtillstandsmatning/vagytematning/
https://www.vti.se/sv/forskningsomraden/vagtillstandsmatning/vagytematning/
https://www.kth.se/social/files/58a2b737f2765448ae7a944c/Liten%20skrift%20om%20v%C3%A4gytem%C3%A4tning%2C%20kursdok%20Asfaltskolan%20TUP%2C%202015-01-28.pdf
https://www.kth.se/social/files/58a2b737f2765448ae7a944c/Liten%20skrift%20om%20v%C3%A4gytem%C3%A4tning%2C%20kursdok%20Asfaltskolan%20TUP%2C%202015-01-28.pdf
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Figur 2.5 Mätningens utsträckning med dess egenskaper, WSP 

 

Mätningarna har en totalt bredd på 3,2 meter i tvärgående riktning. Mätbalkens längd är något kortare 

på grund utav säkerhetsskäl, det är med hjälp utav vinklade sensor på kanten som man ökar dess 

bredd. Mätningarna täcker hela körfältet, från vägens mitt till vägkanten.19 Se figur 2.5. 

 

2.10 MPD 

Måttet som beskriver vägens makrotextur beskrivs som MPD-Mean Profile Depth. Det är ett mått på 

geometrin i ytstrukturen som är beräknad utifrån texturprofilen hos stenmaterialet i slitlagret. Svenska 

standarden beräknar MPD/m i längsriktningen och det görs i tre spår, vänster och höger hjulspår samt 

mellan dem. På senare år har MPD-mätningarna blivit allt mer avgörande och sedan 2005 

obligatoriskt. Orsaken är att makrotexturen har visat sig vara ett mått som påverkar många egenskaper 

som bland annat friktion, bränsleförbrukning, däckslitage, miljö och buller.  Vill man ha god friktion 

skall man sträva efter höga texturnivåer men dessvärre ökar bullret och rullmotståndet. Målet med 

MPD-måttet blir därför att få en optimal nivå och balanserade egenskaper.20 

2.11 Kantdjup 

En annan ojämnhet som mäts upp i tvärled är kantdjupet. Måttet kallas även för kanthäng och är spår i 

ytterkanten av vägbanan. Denna deformation är vanlig på vägar med liten vägbredd och svag kant. Det 

är framförallt för den tunga trafiken som det blir besvärligt för. 

Det är avståndet mellan lägsta punkten i kanten, den så kallade regressionslinjen till en medelpunkt i 

medeltvärprofilen som definierar kantdjupet.21Se figur 2.6. 

 

 
Figur 2.6 Kantdjup, VTI 

                                                
19 https://www.vti.se/sv/forskningsomraden/vagtillstandsmatning/vagytematning/ 
20http://www.trafikverket.se/contentassets/2e77a6a311c04c6c805a561174f974c8/r877_minskad_olycksrisk_ident_stracka.pdf 
21 https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/10756/RelatedFiles/2012_074_Underhallsstandard_belagd_vag_2011.pdf 

 

https://www.vti.se/sv/forskningsomraden/vagtillstandsmatning/vagytematning/
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/10756/RelatedFiles/2012_074_Underhallsstandard_belagd_vag_2011.pdf
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2.12 IRI 

Förändringar i höjdprofil mäts med enheten IRI- International Roughness Index. Måttet beskriver 

åkkomforten och speglar vägens höjdprofil. Utifrån en sammankopplad bild av gupp, sättningar och 

deformationer kan vägens höjdprofil bestämmas.  IRI-måttet är främst till för att spegla upplevelsen 

som trafikanterna upplever utmed vägsträckan. Det är rörelsen mellan chassit och hjulet i höjdled som 

beräknas och tas hänsyn till. 

 

IRI mäts enligt normerna i 80 km/h och vid högre hastigheter än 110 km/h upplevs ojämnheterna 

mycket mer än det faktiska uppmätta. Detsamma gäller vid höga IRI-värden och låg hastighet som 

bidrar till att ojämnheten kan kännas mindre besvärlig än vad den är i verkligheten.22 

 

Enligt en studie från VTI-statens väg- och transportforskningsinstitut har ojämna vägar med 3 mm/m   

50 % större olycksrisk än bättre vägar med 0,9 mm/m.23 

 

 

Tabell 2.2 Samband mellan IRI och upplevelse24 

IRI (mm/m) Upplevelse 

<1,5 God komfort. Ojämnheter märks ej. 

1,5–3,0 Mindre ojämnheter. Märks tydligt vid högre 

hastigheter.  

3,0–4,0 Bekväm färd kan inte ske utan 

hastighetsminskning. 

4,0–6,0 Föraren upplever vägen som osäker. Synliga 

skador förekommer. 

>6,0 Max 50 km/h, allvarligare skador till exempel 

(sprickor, potthål, kanthäng) 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Figur 2.7 Förenklad bild på IRI-utrustning, WSP 

 

 

                                                
22 http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/60911052-4fae-490d-88d9-

84c33cbc74a5/FinalReport/SBUF%2012763%20Slutrapport%20Handbok%20i%20v%C3%A4gytem%C3%A5tt.pdf 
23 VTI medd 909–2002 Liten skrift om vägytemätning, kursdok Asfaltskolan TUP, 2015-01-28 
24 VTI medd 909–2002 Liten skrift om vägytemätning, kursdok Asfaltskolan TUP, 2015-01-28 

 

http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/60911052-4fae-490d-88d9-84c33cbc74a5/FinalReport/SBUF%2012763%20Slutrapport%20Handbok%20i%20v%C3%A4gytem%C3%A5tt.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/60911052-4fae-490d-88d9-84c33cbc74a5/FinalReport/SBUF%2012763%20Slutrapport%20Handbok%20i%20v%C3%A4gytem%C3%A5tt.pdf
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2.13 PMSv3 

Det webbaserade verktyget som Trafikverket nyttjar är PMSv3- Pavement Management System där 

data kring det statliga vägnätet lagras och uppdateras kontinuerligt. Systemet utför sina mätningar med 

hjälp av vägytemätningar som redovisades i kap 2.6. Samtlig data erhålls i form utav bilder, grafer, 

tabeller och mätvärden. Syftet med detta verktyg och dess funktioner är att smidigt prioritera vägar 

med störst behov av beläggningsåtgärder.  

Hemsidan är enkel att nå och benämns https://pmsv3.trafikverket.se/ och därefter fås en god överblick 

på startsidan och dess inbyggda funktioner.  

 
Figur 2.8 PMSv3 startsida 

 

Nästa steg är att använda funktionen ”Analysera sträcka”. Funktionen bygger på att en bestämd 

vägsträcka fås fram och indata redovisas från lasermätningarna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pmsv3.trafikverket.se/
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PMSv3-programmet är beroende utav ett par faktorer som måste anges för att sedan kunna redovisa 

data om vägsträckan. Input som krävs: 

- Geografiska läget, län 
- Vägnummer 
- Riktning 

Därefter skapar man sin bestämda sträcka med hjälp utav knappen ”Skapa Sträcka. 

 
Figur 2.9 ”Skapa Sträcka” 

 

 

 
Figur 2.10 Skapad sträcka 

 

En tydlig överblick fås om sträckans placering från en karta samt start -och slut punkterna blir givna. 

Är man nöjd men den valda sträckan går man vidare genom knappen ”Gå till analys” 
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Analysfliken är nu skapad och data som kan läsas av är exempelvis: 

 

• Beläggningshistorik 

• Spårdjupmax 

• IRI  

• Kantdjup 

• ÅDT 

• Vägbredd 
 

Grafernas längd kan justeras och kan anpassas efter ändamål. En blå justeringslinje finns tillgänglig 

för att kunna röra sig utmed sträckan och välja den precisa platsen att analysera på vägsträckan. 

Graferna, stillbilderna, och annan mätdata justeras automatiskt vid ändring av plasten med 

justeringslinjen. Se Figur 2.11 
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2.14 SGU- Sveriges Geologiska undersökning  

Den svenska myndigheten som tillhandahåller geologisk information är SGU. De behandlar 

frågor som rör jord, grundvatten, och berg i Sverige. Viktiga uppgifter som dem utför är 

exempelvis: 

• Gynna utvecklingen av svensk berg-och gruvindustrin 

• Främja utnyttjandet av geologisk information i samhällsplaneringen 

• Lyfta fram dem geologiska kunskaperna i skolan 

• Stötta svensk geologisk forskning25 

 

På SGU:s hemsida (www.sgu.se/produkter) finns ett antal tillgängliga tjänster för allmänheten. 

Kartvisaren är ett exempel på en sådan tjänst.  Där finns ett urval utav olika typer av kartor med 

innehåll att välja utifrån.  Tjänsten kan användas direkt på hemsidan och utifrån olika inställningar och 

funktioner i kartvisaren fås till exempel information om jordart, bergart och grundvatten.26 Befintlig 

Jordart och undergrund tas hänsyn till vid dimensioneringen av överbyggnaden. 

2.15 Klimat 

En annan viktig faktor som tas hänsyn till gällande dimensionering och underhåll av vägar är klimatet. 

Det påverkar beläggningens nedbrytning och destruktion. Vid låga temperaturer och längre vintrar 

ökas risken för lågtemperatursprickor som orsakas av ojämna tjällyftningar. Lösningen är då att 

använda ett mjukare bindemedel som är tåligare på vinterhalvåret. Däremot är klimat med milda 

vintrar med många frys-tö-omlopp påverkande för nötningsförmågan och beständigheten.27 

Vägbanor med större nederbörd har en tendens att nötas mer än torra och om vattensamling sker ökar 

risken för stenlossning. Varmare breddgrader med begränsade vintrar ökas däremot risken för 

permanenta deformationer.28 Trafikverket använder tre olika klimatzoner i Sverige och indelningen 

framgår utav figur 2.12.      

 

 

 

 

 

 

Figur 2.12 Sveriges klimatzoner enligt Trafikverket                                                                                        

                                                
25 https://www.sgu.se/om-sgu/ 
26 https://www.sgu.se/om-sgu/ 
27 https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/12329/RelatedFiles/2014_173_val_av_belaggning.pdf 
28 https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/12329/RelatedFiles/2014_173_val_av_belaggning.pdf 

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/12329/RelatedFiles/2014_173_val_av_belaggning.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/12329/RelatedFiles/2014_173_val_av_belaggning.pdf
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3 Faktainsamling 

Detta arbete har i huvudsak utfört sin faktainsamling med hjälp utav PMSv3-verktyget som finns 

tillgänglig på Trafikverkets hemsida. Utgångspunkten var att objektivt välja ut en rätt fördelning från 

sträckor i Sverige med olika egenskaper. Detta görs för att få en tydlig överblick över Sverige i stora 

drag och inte enbart fokusera på begränsade områden. Den skapade redovisningsmallen är tänkt att 

den täcker alla vägtyper, klimatzoner, trafikmängder, hastighet, visuella skador med mera. 

Målet under faktainsamlingen var att hitta vägsträckor med dem värsta skadorna, både visuellt och 

med höga mätvärden. Digitala stillbilder justeras så att man får se skadan och att man enkelt kan läsa 

av graferna och dess värden. Efter en färdig datainsamling jämförs sedan data med Trafikverkets 

underhållsstandard och då kan antal övertramp kan bestämmas. 

 

De krav som Trafikverket ställer på vägarna är färdigställda och bestämda i ett dokument kallad för     

” Underhållsstandard belagd väg 2011". Där redovisas dem mått som Trafikverket sätter sina mål 

inom. Syftet med underhållsstandarden är att vägtillståndet hålls på en lämplig och tillfredställande 

nivå. I dokumentet nämnt ovan finns meningen ”När den angivna standarden inte uppfylls bör en 

optimal underhållsåtgärd vidtas”. Detta betyder att det kan ske undantag i praktiken när kraven inte är 

uppfyllda, till exempel om det saknas ekonomiskt stöd eller resurser för att höja standarden på den 

skadade vägen. Kraven från Trafikverket är refererade till skyltad hastighet och ÅDT. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3.1 underhållsstandard Trafikverket IRI [mm/m] 

Trafik (fordon/dygn) Skyltad hastighet (km/h) 
 

120 
 

110 
 

100 
 

90 
 

80 
 

70 
 

60 
 

50 

0-250 
 

250-500 
 

500-1000 
 

1000-2000 
 

2000-4000 
 

4000-8000 
 

>8000 

 ≤ 4,3 ≤ 4,7 ≤ 5,2 ≤ 5,9 ≤ 6,7 ≤ 6,7 ≤ 6,7 

 ≤ 4,0 ≤ 4,4 ≤ 4,9 ≤ 5,5 ≤ 6,3 ≤ 6,3 ≤ 6,3 

 ≤ 3,7 ≤ 4,1 ≤ 4,5 ≤ 5,1 ≤ 5,8 ≤ 5,8 ≤ 5,8 

 ≤ 3,0 ≤ 3,3 ≤ 3,7 ≤ 4,2 ≤ 4,8 ≤ 5,2 ≤ 5,2 

≤ 2,4 ≤ 2,6 ≤ 2,9 ≤ 3,2 ≤ 3,6 ≤ 4,1 ≤ 4,9 ≤ 4,9 

≤ 2,4 ≤ 2,6 ≤ 2,9 ≤ 3,2 ≤ 3,6 ≤ 4,1 ≤ 4,9 ≤ 4,9 
 

≤ 2,4 
 

≤ 2,6 
 

≤ 2,9 
 

≤ 3,2 
 

≤ 3,6 
 

≤ 4,1 
 

≤ 4,9 
 

≤ 4,9 

 

Tabell 3.2 underhållsstandard Trafikverket Spårdjup [mm] 

Trafik (fordon/dygn) Skyltad hastighet 

(km/h) 
 

120 
 

110 
 

100 
 

90 
 

80 
 

70 
 

60 
 

5

0 
0-250 

 

250-500 
 

500-1000 
 

1000-2000 
 

2000-4000 
 

4000-8000 
 

>8000 

 ≤ 18,0 ≤ 18,0 ≤ 24,0 ≤ 24,0 ≤ 30,0 ≤ 30,0 ≤ 30,0 

 ≤ 18,0 ≤ 18,0 ≤ 22,0 ≤ 22,0 ≤ 27,0 ≤ 27,0 ≤ 27,0 

 ≤ 18,0 ≤ 18,0 ≤ 20,0 ≤ 20,0 ≤ 24,0 ≤ 24,0 ≤ 24,0 

 ≤ 15,0 ≤ 16,0 ≤ 17,0 ≤ 18,0 ≤ 20,0 ≤ 21,0 ≤ 21,0 

≤ 13,0 ≤ 13,0 ≤ 14,0 ≤ 14,0 ≤ 16,0 ≤ 16,0 ≤ 18,0 ≤ 18,0 

≤ 13,0 ≤ 13,0 ≤ 14,0 ≤ 14,0 ≤ 16,0 ≤ 16,0 ≤ 18,0 ≤ 18,0 

 

≤ 13,0 
 

≤ 13,0 
 

≤ 14,0 
 

≤ 14,0 
 

≤ 16,0 
 

≤ 16,0 
 

≤ 18,0 
 

≤ 18,0 



17 

 

Tabell 3.3 underhållsstandard Trafikverket Kantdjup [mm] 

Trafik (fordon/dygn) Skyltad hastighet (km/h) 

120 110 100 90 80 70 60 50 

0-250 

250-500 

500-1000 

1000-2000 

2000-4000 

4000-8000 

>8000 

≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 

≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 

≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 

≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 

≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 

≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 

≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 

 

Målet med faktainsamling var att fokusera och analysera dem vägsträckor med högst avvikande 

värden från underhållsstandarden. Som jämförelse av mätvärden har indata jämförts med 

underhållsstandarder och utifrån dem kunna få en uppfattning hur allvarlig en viss skada är. 

 

För att sortera och klassificera datainsamlingen var en indelning av vägskador och dess egenskaper 

nödvändig att skapa. De vägskador som skall observeras är: 

 

• Hjulspår  

• Slaghål/stensläpp/lagningar 

• Sättningar/deformation i vägkant 
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3.1 Redovisningsmall 

 
Den skapade redovisningsmallen innehåller totalt 67 sträckor med många olika parametrar utlästa i 

PMSv3-programmet. Dessa sträckor är dem farligaste skadorna som har hittats och med flest 

övertramp. Av praktiska skäl har inte alla 67 sträckor redovisats i rapporten, däremot redovisas nedan 

ett exempel på hur datainsamlingen i Excel på en vägsträcka har utförts.  

 
 
 

Sträcka Start Löpande längd [m] Slut Löpande Längd [m] Sträckans Längd [m] 

Väg E4 

Gävleborg 

71240 71440 200 

Vägtyp Vägbredd [m] Kanaliserade hinder Trafikvolym ÅDT 

Mötesfri 

2+1 

8 Räcke 1500-4000 

Klimat Hastighet Km/h Undergrund Jordart 

Mitt 90-120 Skärning Morän 

 

Åtgärdstyp Åtgärdsår Åtgärdslängd [m] 

Nytt slitlager, ABT, ABS, 

ABD, MABT, MJOG 

2001 6757 

 

Kriterier   

Spårdjup [mm] IRI [mm/m] Kantdjup [mm] 

13 2,6 50 

 

 

Mätdata 

Spårdjup medel 

[mm] 

Antal övertramp 

[st] 

IRI medel [mm/m] Antal övertramp 

[st] 

19,1 2 1,1 0 

 

Kantdjup medel [mm] Antal övertramp [st] MPD ∆ mellan och i hjulspår 

[mm] 

1,4 0 0,1 

 

 

 

Visuella skador 1 Visuella skador 2 

Sprickor, längsgående breda Sprickor, tvärgående 

 

Länk till analys 

https://pmsv3.trafikverket.se/Pages/StrackaAnalys/StrackaAnalysView.aspx?AnalysI

d=2cfb9a59-89e5-4155-9000-afc3a5a28774 
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4 Resultat 

Resultatet nedan är ett urval på 19st utav totalt 67st vägsträckor som har analyserats. Urvalet är 

baserad på skadornas mätdata och den visuella bilden, där dem mest avvikande har valts ut till detta 

kapitel. 

4.1 Spårdjup i hjulspår 

Örebro 

Vägnr: E18 

Start löpande längd: 18200m 

Sträckans längd: 200m 

ÅDT: 6100 

Hastighet: 100km/h 

Vägbredd: 5,3m 

Jordart: Morän 

Underhållsstandrard Trafikverket spårdjup: 14 mm 

Spårdjup Max: 30 mm 

 
Visuell bild från PMSv3 2016-06-11 
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Jönköping 
Vägnr: 131 

Start löpande längd: 7800m 

Sträckans längd: 200m 

ÅDT: 6000 

Hastighet: 50km/h 

Vägbredd: 5,5m 

Jordart (SGU): Fyllning 

Underhållsstandrard Trafikverket spårdjup: 18 mm 

Spårdjup Max: 72 mm 

 

 

         Visuell bild från PMSv3 2016-08-11 
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Jönköping 

Vägnr: E4 

Start löpande längd: 85690m 

Sträckans längd: 200m 

ÅDT: 23000 

Hastighet: 90km/h 

Vägbredd: 11,7m 

Jordart: Lera 

Underhållsstandrard Trafikverket spårdjup: 14 mm 

Spårdjup Max: 27 mm 

  
Visuell bild från PMSv3 2016-05-10 
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Blekinge 

Vägnr: E22 

Start löpande längd: 93350m 

Sträckans längd: 200m 

ÅDT: 3800 

Hastighet: 30km/h 

Vägbredd: 3,5m 

Jordart: Sand 

Underhållsstandrard Trafikverket spårdjup: 18 mm 

Spårdjup Max: 43 mm 

 
Visuell bild från PMSv3 2016-05-09 
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Norrotten 

Vägnr: E4 

Start löpande längd: 14000m 

Sträckans längd: 100m 

ÅDT: 1380 

Hastighet: 100km/h 

Vägbredd: 5m 

Jordart: Morän 

Underhållsstandrard Trafikverket spårdjup: 15 mm 

Spårdjup Max: 26 mm 

 
Visuell bild från PMSv3 2016-06-20 
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Stockholm                              

Vägnr: 900 

Start löpande längd: 5500m 

Sträckans längd: 100m 

ÅDT: 570 

Hastighet: 70km/h 

Vägbredd: 3,5m 

Jordart: Lera 

Underhållsstandrard Trafikverket spårdjup: 24 mm 

Spårdjup Max: 31 mm 

 
Visuell bild från PMSv3 2016-07-01 

 

 
 

 
 

 

 



25 

 

Stockholm 

Vägnr: E4 

Start löpande längd: 46366m 

Sträckans längd: 200m 

ÅDT: 52000 

Hastighet: 80km/h 

Vägbredd: 14m 

Jordart: Fyllning 

Underhållsstandrard Trafikverket spårdjup: 16 mm 

Spårdjup Max: 35 mm 

 
Visuell bild från PMSv3 2016-06-30 
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4.2 Kanthäng i kantdjup 

Värmland          

Vägnr: 17 

Start löpande längd: 32509m 

Sträckans längd: 200m 

ÅDT: 1800 

Hastighet: 80 km/h 

Vägbredd: 6,2m 

Jordart: Siltiglera 

Underhållsstandrard Trafikverket kantdjup: 50 mm 

Kantdjup Max: 55 mm 

 

 

 
 Visuell bild från PMSv3 2016-06-15 
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Norrbotten 

Vägnr: 700 

Start löpande längd: 4800m 

Sträckans längd: 200m 

ÅDT: 115 

Hastighet: 90km/h 

Vägbredd: 6,5m 

Jordart: Sand 

Underhållsstandrard Trafikverket Kantdjup: 60 mm 

Kantdjup Max: 72 mm 

 
Visuell bild från PMSv3 2015-07-11 
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Värmland 

Vägnr: 175 

Start löpande längd: 20733m 

Sträckans längd: 200m 

ÅDT: 1700 

Hastighet: 50km/h 

Vägbredd: 7m 

Jordart: Isälvssediment 

Underhållsstandrard Trafikverket Kantdjup: 50 mm 

Kantdjup Max: 85 mm 

 
Visuell bild från PMSv3 2016-06-15 
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Stockholm 

Vägnr: 222 

Start löpande längd: 40505m 

Sträckans längd: 300m 

ÅDT: 1950 

Hastighet: 30km/h 

Vägbredd: 5m 

Jordart: Berg 

Underhållsstandrard Trafikverket Kantdjup: 50 mm 

Kantdjup Max: 80 mm 

 
Visuell bild från PMSv3 2015-09-23 
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Kalmar 

Vägnr: 125 

Start löpande längd: 27800m 

Sträckans längd: 200m 

ÅDT: 700 

Hastighet: 80km/h 

Vägbredd: 6m 

Jordart: Torv, gyttja 

Underhållsstandrard Trafikverket Kantdjup: 50 mm 

Kantdjup Max: 65 mm 

 
Visuell bild från PMSv3 2016-05-17 
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Västmanland 

Vägnr: 530 

Start löpande längd: 4501m 

Sträckans längd: 200m 

ÅDT: 700 

Hastighet: 50km/h 

Vägbredd: 6,2m 

Jordart: Sand 

Underhållsstandrard Trafikverket Kantdjup: 50 mm 

Kantdjup Max: 74 mm 

 
Visuell bild från PMSv3 2014-06-06 
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Västra Götaland 

Vägnr: 515 

Start löpande längd: 355m 

Sträckans längd: 200m 

ÅDT: 600 

Hastighet: 70km/h 

Vägbredd: 5m 

Jordart:  Morän 

Underhållsstandrard Trafikverket Kantdjup: 50 mm 

Kantdjup Max: 62 mm 

 
Visuell bild från PMSv3 2016-07-18 
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Västmanland 

Vägnr: 628 

Start löpande längd: 2268m 

Sträckans längd: 200m 

ÅDT: 170 

Hastighet: 70km/h 

Vägbredd: 3,5m 

Jordart: Lera 

Underhållsstandrard Trafikverket Kantdjup: 60 mm 

Kantdjup Max: 77 mm 

 
Visuell bild från PMSv3 2014-06-06 
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4.3 IRI-Slaghål,stensläpp,lagning 

Västmanland 

Vägnr: 530 

Start löpande längd: 4289m 

Sträckans längd: 200m 

ÅDT: 700 

Hastighet: 50km/h 

Vägbredd: 36,5m 

Jordart: Sand 

Underhållsstandrard Trafikverket IRI: 5,8 mm/m 

IRI Max: 9,2 mm/m 

 
Visuell bild från PMSv3 2014-06-06 
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Stockholm 

Vägnr: 900 

Start löpande längd: 5455m 

Sträckans längd: 200m 

ÅDT: 580 

Hastighet: 70km/h 

Vägbredd: 3,5m 

Jordart: Lera 

Underhållsstandrard Trafikverket IRI: 5,8 mm/m 

IRI Max: 8,9 mm/m 

 
Visuell bild från PMSv3 2016-07-01 
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Norrbotten 

Vägnr: 560 

Start löpande längd: 6400m 

Sträckans längd: 200m 

ÅDT: 55 

Hastighet: 70km/h 

Vägbredd: 6m 

Jordart: Silt 

Underhållsstandrard Trafikverket IRI: 6,7 mm/m 

IRI Max: 23,6 mm/m 

 
Visuell bild från PMSv3 2015-07-11 
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Norrbotten 

Vägnr: 700 

Start löpande längd: 4444m 

Sträckans längd: 200m 

ÅDT: 115 

Hastighet: 90km/h 

Vägbredd: 6,5m 

Jordart: Sand 

Underhållsstandrard Trafikverket IRI: 5,2 mm/m 

IRI Max: 13 mm/m 

 
Visuell bild från PMSv3 2015-07-11 
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5 Analys och diskussion 

Analysen baseras på antagandet och observationer utifrån det som redovisades som resultatet. 

Analysen fördjupar sig på sambanden mellan dem visuella skadorna och dem mått mätta med 

vägytemätningar. Iakttagelserna har i stora drag utförts i PMSv3 och utgår från: digitala stillbilder, 

tvärprofilen, IRI, spårdjup och kantdjup. Det är i huvudsak grafernas mätvärden som har jämförts med 

den visuella bilden. 

En tidig observation som vi upptäckte var att differenserna på kraven i underhållsstandarderna 

reflekterar verkligheten bra. Man ser att åtgärderna för skadorna på vägar med hög hastighet och med 

hög ÅDT åtgärdas snabbt och därför svårare att hitta i PMSv3. Till exempel är den vanligaste skada på 

motorvägar i Sverige enligt vårt resultat mindre hjulspår. Några allvarligare skador som slaghål och 

stensläpp är i praktiken intill omöjligt att hitta på motorvägar. Detta betyder att man följer 

Trafikverkets rekommendationer och krav relativt bra. Bakgrunden till det är förmodligen att 

olycksrisken och faran för liv är högre på vägar med hög hastighet. 

5.1 Samband och observationer 

Insamlingen av data utifrån PMSv3 har indikerat på tre samband som går att styrka. Med hjälp utav 

sambanden kan vi se kopplingar mellan visuella skadan och dess mätta egenskap. Sambanden är: 

Tabell 5.1 Samband mellan egenskaper och skada 

Egenskap/Ojämnheter Skada 

Spårdjup Hjulspår 

IRI Stensläpp, slaghål, sämre lagningar 

Kantdjup Sättningar i kant 

 

 

 

5.1.1 IRI↔ Stensläpp, slaghål, sämre lagningar 

IRI-måttet är inte endast kopplad till en typ av visuell skada, utan det är flera olika typer av vägskador. 

De skador som kan kopplas till IRI enligt vårt resultat är stensläpp, slaghål och lagningar. Samtliga 

skador är tydliga att upptäcka i trafiken och risken för olyckor är större samt en hastighetsminskning 

kan vara aktuell. Skador kopplad till IRI-måttet är dem som kan vara farligast av resterande skadorna. 

Detta för att föraren tappar kontrollen snabbt och får en chock av hur stor skadan egentligen är, till 

exempel vid slaghål. Eftersom skadorna är synliga kan föraren även göra plötsliga reaktioner och väja 

undan skadan och hamna utanför sitt körfält, vilket bidrar till en ökad risk för andra trafikanter. 

Sambanden mellan IRI-graferna och den visuella skadan påpekar att där själva skadan är placerad 

finns det störst förändringar i grafen och flest övertramp sker då, dvs avvikande mått utifrån 

Trafikverkets underhållsstandard. Slaghålen har visat sig ha dem högsta mätvärden ifrån IRI-

mätningarna, detta eftersom dem är djupast och har oftast en vass kant som ger plötslig variation i 

höjdled. Resultatet visar också att lagningar som är mindre bra utförda leder till högre IRI-mått och 

fler övertramp. 
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En annan iakttagelse är att IRI-skadorna sällan uppkommer på vägtyper med högre hastigheter till 

exempel motorvägar. En förklaring till detta kan vara att dem vägar dimensioneras och byggs vanligen 

mycket tjockare, vilket leder till att man motverkar bland annat tjällyft och minimerar risken för 

ojämnheter på vägen. En annan orsak till detta är möjligtvis att dem dimensionerade kraven är högre 

på motorvägar, till exempel har vägtypen bättre dräneringsförmåga och risken för vattensamling 

minskas, som annars bidrar till slaghål och stensläpp. Detta kan vara förklaringen till varför resultatet 

enbart har IRI-skador på mindre vägtyper. 

 

 

Exemplet ovan visar vägskadan som i detta fall är ett slaghål på vänster sida i körfältet och hur den är 

kopplad till ökningen av IRI-vänster måttet.  

En vanlig orsak till skadan kan vara vattensamling. 

Det finns stor risk för vattensamling mellan två kurvor där vägens lutning ligger relativt plant. En så 

kallad skevningsövergång (raksträcka mellan kurvorna för att jämna ut lutningen) skall vara väl utförd 

för att minimera problemet. Ett annat exempel är vid svacka i bank, där är risken alldeles stor för 

vattensamling. Genom att justera placeringen av svackan i längdprofilen när man frambringar 

linjeföringen kan detta problem undvikas. 

Bästa åtgärden för att laga denna typ av skada om det finns flera slaghål och stensläpp som ligger på 

korta avstånd till varandra är att undvika laga dem enskilt, utan lägga om en beläggning som täcker 

skadorna. Detta för att resultatet har visat att mindre lagningar oftast ger stora förändringar i IRI-mått. 

Om det endast är enskild skada blir man tvingad att utföra lagningen, dock måste stor hänsyn till 

jämnhet och övergången till resterande beläggningen utföras på bästa sätt.  

Att laga slaghål är relativt enkelt och med hjälp av rätt utrustning utförs arbetet enkelt. En så kallad 

”snabelbil” rensar hålet med tryckluft som sedan lägger ut bindemedlet och ballasten. Denna typ av 

lagning går även att utföra på vintertid eftersom det finns en gasolbrännare som värmer och torkar 

lagningen direkt på plats. 
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5.1.2 Spårdjup↔Hjulspår 

Enligt våra bilagor i resultatet för spårdjup ses ett tydligt samband mellan spårdjupets mätvärde och 

dem visuella bilderna.  Den okulära besiktningen visar att det bildas hjulspår vid höga värden för 

spårdjup. Detta kan ses tydligt då avståndet mellan spåren är fordonets axelavstånd. Längden på 

hjulspåren är av längre avstånd som spårdjupsgraferna visar. Detta förklaras med att skadan beror på 

de höga trafikvolymerna. Hjulspåren bidrar också till sättningar i vägkanten eftersom föraren vill 

undvika att köra i spåren och håller sig ytterligare i körfältets ytterkant. 

En annan iakttagelse är att det är vanligast på vägar med smalare körfält där trafiken sammanträngs på 

samma spår. Detta kan ses tydligt på 2+1 vägar där körbredden och antal körfält varierar med jämna 

mellan rum utmed sträckan. Där vägen smalnar av till ett körfält blir hjulspåren djupare och avnöts 

snarare, vilket poängterar att skadan beror oftast på trafikmängden och smala körfält. De delar utav 

vägsträckan som är två körfält ser vägen betydligt bättre ut och har grundare hjulspår. Vilket påpekar 

att orsaken inte är beläggningen, överbyggnad eller undergrunden. 

Hjulspåren kan också ha olika spårvidd beroende på orsaken till skadan. Oftast är spårvidden kortare 

cirka 1,5m om det är slitage på grund utav dubbdäck. Spårbredden är då lika breda som dubbdäcken. I 

detta fall ligger problematiken i slitlagret och ett nytt tätskikt kommer att vara nödvändig.  

Däremot är orsaken till bredare spårvidd på cirka 2 m deformationer och dålig bärighet i terrassen. En 

vanlig källa är hög trafikvolym. Om det är dubbelspår kan anledningen vara den tunga trafiken som 

belastar med sina tunga laster. Se graferna nedan för jämförelse på spårvidden. 

 

 

 

 

För att undvika och minska risken för denna typ av hjulspår kan man leda om den tunga trafik om 

möjligt, eller införa förbjud mot dubbdäck på vägsträckan. Oftast är dessa lösningar svårt att praktiskt 

utföra och förbud mot dubbdäck skulle innebära ökad risk för trafikolyckor under vinterhalvåret.  

 

 

1,5 meter 

2,0 meter 
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5.1.3 Kantdjup↔Kanthäng 

Resultatet påvisar att det tydligt går att läsa av sambandet mellan kantdjupet och kanthäng. Dock är 

antalet övertramp mycket lägre i detta samband. Eftersom Trafikverket har relativt låga krav då 

olycksrisken är tämligen liten. Det är framförallt den tunga trafiken som blir mest påverkad av 

kanthäng. Eftersom lastbilar och dylikt har högre tyngdpunkt blir faran större när då sidokrafterna ökar 

vid kraftiga kantdeformationer. Detta orsakar att delar av lastbilen blir förskjuten och i värsta fall kan 

landa i diket. 

Visuellt visar resultatet att skadan är mest synlig i vägrenen men graferna har mätt kantdjupet som 

sjunker redan från körfältets mitt. Detta beror på att vägbanans överbyggnad är svagast i ytterkanterna 

dvs sidostöden. Den tunga trafikens högerhjul som är den faktor som påskyndar nedbrytningen av 

kanterna snabbast.  En konsekvens av kanthäng som resultatet visar är att längre längsgående sprickor 

som uppkommer vid sidan av och parallellt med skadan som i vissa fall leder till krackelering. 

En annan orsak som är vanligare i norra Sverige med kyligt klimat är att tjällyft och tjälskador kan 

bidra till svaga vägkanter. 

 

 

 

                                                                 

Exemplet ovan är från resultatet där man ser tydliga kopplingar mellan deformationen i grafen och 

visuellt. Sambandet mellan längsgående spricka som går parallellt med sättningen syns tydligt. 

Nedbrytningen av sidoområdet har börjat ta fart och en bärighetsåtgärd börjar bli aktuell. I den andra 

riktningen syns det att man har åtgärdat sättningarna i kant med ny beläggning. Detta är förstås den 

kortvariga lösningen och billigast att utföra. Annars hade man kunnat utföra ett större ingrepp och höjt 

bärigheten i överbyggnaden genom starkare bärlager.   
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6 Slutsatser  

Studien om beläggningsskador har varit omfattande och krävt en ingenjörsmässig arbetsgång för att 

slutligen få ett noggrant resultat. Stor del av rapporten är bearbetad utifrån PMSv3-verktyget och 

begärt goda förkunskaper om vägteknik. Datainsamlingen krävde exakta mätvärden för att sedan 

kunna genomföra en effektiv mönsteridentifiering och med hjälp utav analysarbetet redovisa ett tydligt 

resultat. Redovisningsmallen visade sig vara nödvändig att skapa för att få en struktur på underlaget 

och sammanställa indata.  Mallen var nödvändig eftersom 67 vägsträckor med 33 olika parametrar har 

använts och indelats, vilket men hjälp av mallen underlättade rangordningen och gav en god överblick 

om skadornas skick. 

Resultat-och analys kapitlet konstaterar att målet med denna studie har väl uppfyllts. Samband mellan 

dem visuella skadorna och mätvärden i PMSv3 har funnits och det går att dra tydliga kopplingar. En 

viss grad av osäkerhet får man räkna med då vår indata och tid var begränsad, men utifrån dem 67 

vägsträckorna har det visat indikationer på totalt tre samband. Dessa samband understödjer 

vägytemätningar och det ger en direkt överblick om vilka visuella skador som kan förekomma utmed 

vägsträckan, och sammanhängande med dess mätta egenskaper kring ojämnheterna. Med 

observationer i analysfasen utifrån datainsamlingen har vi beaktat indikationer på dessa samband: 

✓ Spårdjup  Hjulspår 

✓ IRI Stensläpp, Slaghål, Sämre lagningar 

✓ KantdjupSättningar i kant 

Samlade indata har visat att det finns många olika typer av vägskador som förekommer på samtliga 

vägtyper. Med hjälp utav tydliga visuella bilder på omgivningen och våra teoretiska förkunskaper 

kring vägteknik och vägskador har vi kunnat anta med viss säkerhet den mest logiska förklaringen och 

orsakerna till vägskadorna. För att dra slutliga slutsatser om orsakerna har vi nödvändigtvis även tagit 

hänsyn till dem faktorer påverkar nedbrytningen. Att finna orsakerna till skadorna har varit relativt 

svårt eftersom det i många fall beror på flera orsaker. När orsaken till vägskadan var känd 

underlättades valet av nödvändig åtgärd. 

Under arbetets gång har ett par mindre problem uppstått.  Redan från början insåg vi att målet på 100 

vägsträckor inte kunde uppfyllas och med vår begränsade tid uppnåddes totalt 67st. PMSv3-verktyget 

är mycket tidskrävande och eftersom vi var ute efter dem skador med mest avvikande mätdata tog det 

extra lång tid. Mer indata skulle bidra till en bättre överblick och noggrannare resultat. Vår uppfattning 

är att vårt framkallade resultat gav ändå tillräckligt bra underlag och säkerhet för att analysera dem 

indikatorer som vi fann efter datainsamlingen. 

Som tidigare nämnt har en omfattande del av arbetet utförts i PMSv3-verktyget och efter en period 

upptäckte vi en rad brister och funktioner som kunde förbättras i verktyget. Exempelvis lades mycket 

tid på SGU:s hemsida för att lokalisera exakt punkt utmed vägsträckan och hitta rätt jordart. Om 

Trafikverket i framtiden integrerar SGU:s kartvisare blir det stor tidsbesparing för liknande studier och 

arbetet kan effektiviseras. En annan funktion som vi saknade var friktionsmätningar som dock kräver 

en annan typ av fordon för inmätning. Det skulle varit intressant med den funktionen inbyggd i 

PMSv3 och förmodligen skulle man kunna dra fler koppling och samband under analysen. 

Efter denna studie kan vi poängtera att PMSv3-verktyget är mycket användbart med dess enorma 

datalagring. Vägens skick kan relativt bestämmas och med hjälp av visuella bilder fås även en god 

överblick på omgivningen om eventuella hinder eller dylikt. Vi upplever att vi utnyttjade PMSv3 till 

dess fullt möjliga kapacitet och fått därför goda resultat.  Vi vill även understryka att PMSv3 har goda 

potentiella möjligheter för vidareutveckling. Det är också viktigt att komma ihåg och inte glömma 

innebörden med erfarenhet, kunskap och fältinventeringar, något som PMSv3-verktyget inte kan 

ersätta.  
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Vi önskar inom snar framtid kunna se studier som bygger vidare på vårt resonemang och se utförandet 

av fördjupningar inom detta område. Förhoppningsvis kommer det leda till att fler kopplingar och 

samband kan hittas som i sin tur leder till ökad förståelse kring vägskador och val av åtgärd. Vårt 

samhälle kommer gynnas, praktiskt, ekonomiskt och framförallt räddas liv. 
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