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Förord 

Även om vägar idag dimensioneras för att vara tjälsäkra så förekommer tjällyftningar både 

på nya och befintliga vägar. Tjällyftningarna kan orsak bestående skador och där 

tjällyftningarna varierar, även en säsongsberoende funktionellt nedsatt standard av 

vägnätet. De faktorer som påverkar tjällyftningarnas storlek är köld, vattentillgång och 

material. Dessa faktorer sammanfaller ofta med försämrad bärighet.  

Föreliggande rapport redovisar ett förslag på metodik för att kartlägga tjällyftningar längs 

och tvärs vägen. Projektet är beställt av Trafikverket, Joakim Fransson som också varit 

kontaktperson. 

Rapporten är framtagen av: 

Magnus Larson (uppdragsledare) WSP Samhällsbyggnad 

André Holster Westerberg   WSP Samhällsbyggnad 

Johan Lang   WSP Samhällsbyggnad 
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Sammanfattning 

Även om vägar idag dimensioneras för att vara tjälsäkra så förekommer tjällyftningar både 

på nya och befintliga vägar. Tjällyftningarna kan orsak bestående skador och där 

tjällyftningarna varierar får man även en säsongsberoende funktionellt nedsatt standard av 

vägnätet. Erfarenheter och tidigare undersökningar visar att en vägs längsgående 

ojämnheter varierar under året och att den generella ökningen av ojämnheter är ca 30 % 

vintertid jämför med sommar. För enskilda sträckor kan skillnaderna vara betydligt högre. 

Ökning i ojämnheter är kopplade till variation i tjällyftning. De avsnitt där ojämnheten är 

störst har också störst variation i tjällyftning. 

För att tjällyftning ska förekomma krävs köld, tillgång till vatten och kapillärsugande 

material. God kunskap om faktiska tjällyftningar ger information som indikerar variation i 

bärighet och som kan användas vid identifikation av åtgärdssträckor och som underlag vid 

projektering och dimensionering av åtgärder. Om man följer tjällyftningarna i tiden bör 

också mätningar kunna användas för att optimera när en väg bör ha lastrestriktioner. 

I denna rapport redovisas resultatet från ett projekt där bilburen laserdata samt 

positionsbestämda bilder vid fyra tidpunkter under året (sommar, höst, vinter, vår) använts 

för att kartlägga tjällyftningar. Valda sträckor är vägavsnitt där kända problem finns. Vid 

analys framställs en enkel terrängmodell ur laserdata (automatisk klassning) som därefter 

tillsammans med bildinformationen utgör underlag för analys.  

Den studerade sträckan visar enligt bildanalys att det mellan 2011 och 2012 skett en 

avsevärd utveckling av sprickor och att sprickorna under vintern 2012-13 successivt blivit 

bredare för att sommaren 2013 återgå. Bilderna visar också att skador utvecklats även under 

sommaren 2013 och att dessa skador åtgärdats. 

Analys av Trafikverkets PMS-data visar att sträckan enligt sommarmätning 2013 har 

acceptabel standard och att det enligt mätningarna inte föreligger ett åtgärdsbehov. 

Avvägningen visar en tjällyftning som var påbörjad i december och som var som mest 80 

mm i februari. Avvägning i maj visar att det fortfarande fanns en kvarvarande deformation 

trots att ingen tjäle kvarstår. 

Laserskanningen som är mycket mer detaljerad än avvägningen men här identifierades 

problem med höjdpositioneringen (z) för vissa avsnitt, där orsaken till problemet bedöms 

bero på vegetation och satelliternas position. Där vägen går över öppen mark fungerar 

höjdpositioneringen bra. Positionering i plan (x-y) har inte samma problem. Vid jämförelse 

mellan avvägning och laserskanning, där punkter med stora problem med höjdpositionering 

exkluderats är överenstämmelsen god. 

Under de förutsättningar som gällt vid de mätningar som utförts är det tydligt att problem i 

höjdpositionering uppstått. Vid mätning, framförallt i februari, har dessa problem lett till 

uppenbara svårigheter att utvärdera tjällyftningen för vissa avsnitt av den studerade 
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sträckan. Detta skulle kunna leda till slutsatsen att laserskanning för att mäta tjällyftning 

(och andra markrörelser) inte är lämplig men här bör noteras att: 

 Vid avsnitt där inga problem med höjdpositioneringen noterats är precisionen hög. 

 Efter mätning 2012 och 2013 har tekniken för positionering förbättrats. 

 Tekniken för att hantera kombinationen av satellitpositionering och positionering 

med mätbilens tröghetsplattform bör förbättras. En lösning kan vara att exkludera 

satellitpositionering där kvalitén bedöms som otillfredsställande och styra 

höjdpositioneringen helt baserat på tröghetsplattformen.  
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Summary 

Roads today are designed to resist the influence of frost. Even so, frost heaves occurs on 

both new and existing roads. Frost heaves can cause permanent damage and a seasonal 

variation in functional standard of the road network. Experience and previous studies show 

that longitudinal roughness varies during the year and that the general increase of 

roughness is about 30% in winter compared to summer. For individual road sections, the 

differences may be considerably higher. 

Increase in roughness is often associated with variation in frost heave. Sections where the 

roughness is higher also have the largest variety in frost heaves. 

Required conditions for frost heave are low temperatures, access to water and capillary 

material. Good knowledge of actual frost heave provide information that indicates a 

variation in bearing capacity and can be used as a basis for planning and design of 

treatments. By following the degree of frost heaves in time, load restrictions can be 

optimised. 

This report presents results from a project in which a Mobile Measurement System (MMS) 

has been used. Laser data and images at four times during the year (summer, autumn, 

winter, spring) have been used to map the frost heave. Selected sections are road sections 

with known problems. The analysis produced a simple terrain model from laser data 

(automatic classification) which together with the images are the basis for analysis. 

The studied road shows, according to analysis of images, that between 2011 and 2012 there 

has been a significant development of cracks and that the cracks during the winter of 2012-

13 gradually become wider until they narrow again during the summer. The images also 

show that damage was developed during the summer of 2013 and that this damage has been 

treated. 

Analysis of the Swedish Transport Administration PMS (Pavement Management Systems) 

data show that the studied section according to road surface condition measurements in 

summer 2013 measurement has acceptable standard and that, according to the 

measurements there is no need of treatment. 

Field levelling shows a frost heave which was started in December, and that was like most 

80 mm in February. Levelling in May shows that there was still a residual deformation 

although no frost was expected. 

Laser scanning gives a result that is much more detailed than the levelling but there was 

identified problems with height positioning (z) for certain sections where the cause of the 

problem is related to vegetation and the satellites' position. Where the road crosses open 

ground the height positioning is very good. Horizontal positioning (x-y) does not have the 

same problem. Comparison between levelling and laser scanning when points with big 

problems with height positioning is excluded shows good conformity. 

Under the conditions applied when the measurements were taken, it is clear that problem of 

height positioning occurred. For measurements, especially in February, these problems have 

led to obvious difficulties to evaluate frost heave for certain sections of the studied road. 
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This could lead to the conclusion that the use of laser scanning to measure frost heave (and 

other ground movements) is not appropriate, but it should be noted that: 

 At sections where no problems with height positioning were noticed, the precision 

is high. 

 After measuring 2012 and 2013, the technology for positioning has been improved. 

 The technology to handle the combination of satellite positioning and positioning 

by the survey vehicle inertial platform should be improved. One solution would be 

to exclude satellite positioning where quality is unsatisfactory and control the 

height positioning entirely based on the inertial platform. 
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Bakgrund och syfte 

Även om vägar idag dimensioneras för att vara tjälsäkra så förekommer tjällyftningar både 

på nya och befintliga vägar. Tjällyftningarna kan orsak bestående skador och där 

tjällyftningarna varierar får man även en säsongsberoende funktionellt nedsatt standard av 

vägnätet. Erfarenheter och tidigare undersökningar visar att en vägs längsgående 

ojämnheter varierar under året. I VTI:s undersökning (Lundberg 2001) påvisas en generell 

ökning av ojämnheter med 30 % vintertid jämför med sommar. För enskilda sträckor kan 

skillnaderna vara betydligt högre. 

Ökning i ojämnheter är kopplade till variation i tjällyftning. De avsnitt där ojämnheten är 

störst har också störst variation i tjällyftning 

För att tjällyftning ska förekomma krävs köld, tillgång till vatten och kapillärsugande 

material. I Lundberg 2001 visas att om skillnaden i ojämnhet sommar-vinter är stor så är 

också deflektionerna höga och därmed bärigheten sämre. God kunskap om faktiska 

tjällyftningar är information som indikerar variation i bärighet och kan användas vid 

identifikation av åtgärdssträckor och som underlag vid projektering och dimensionering av 

åtgärder. Om man följer tjällyftningarna i tiden bör också mätningar kunna användas för att 

optimera när en väg bör ha lastrestriktioner. 

I denna rapport redovisas resultatet från ett projekt där bilburen laserdata samt 

positionsbestämda bilder vid fyra tidpunkter under året (sommar, höst, vinter, vår) använts 

för att kartlägga tjällyftningar. Valda sträckor är vägavsnitt där kända problem finns.  

Projektet syftar till att undersöka möjligheterna att utnyttja bilburen bildinsamling och 

laserskanning för att kartlägga tjällyftningar. 

Vad är gjort tidigare? 

I detta kapitel redovisas sammanfattning av ett begränsat urval av tidigare undersökningar. 

Kunskapen om tjälprocessen är god men ingen systematisk kartläggning av tjälförloppet har 

gjorts. I VTI notat ”Jämnhetsvariationen hos sommar- och vintervägar” (Lundberg, 2001) 

påvisas signifikanta skillnader i ojämnheter mätta sommartid resp. vintertid. Det visas också 

att det finns samband mellan differens i ojämnhet sommar/vinter och bärighet. 

I VTI:s långtidsuppföljning av observationssträckor (s.k. LTPP sträckor, ”Long Term 

Pavement Performance”) har ett antal vägsträckor följts upp sedan 1984. Vissa av dessa 

sträckor har använts i ovan nämnda undersökning. 

VTI har ett antal tjälgränsmätare utplacerade. Utplaceringen korresponderar inte med LTPP 

sträckor. 

Internationellt finns projekt där man undersökt tjällyftningar bl. a. från Kanada. 
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VTI notat 16:2001  ”Jämnhetsvariationen hos sommar- och vintervägar” 
(Lundberg, 2001) 

I detta projekt undersöktes primärt variationen i jämnheter mellan sommar och vinter. En 

bakgrund är att de mätningar som utförs på svenska vägnätet mäts sommartid av praktiska 

skäl, men jämnheter vintertid, då vägarna är tjälade, oftast är sämre. 

Projektet visar att jämnheten, mätt som IRI (International Roughness Index) är ca 30 % 

högre vintertid i snitt men att det också finns stora variationer. Undersökningen visar också 

att jämnhet med kortare våglängd (3-10 m) påverkas mest. Där stora differenser mellan 

sommar och vinter noterats är ofta jämnheten sommartid sämre men inte alltid vilket också 

visar att jämnheten återställs. Undersökningen visar också att vägavsnitt med synliga 

defekter eller skador påverkas i större omfattning. Det visas även att avsnitt med större 

deflektioner (mätt med fallvikt) visar större skillnader mellan jämnhet sommar-vinter. 

Mätning av höjdvärden visar också en god överenstämmelse. Där det förekommer stora 

skillnader i höjdvärden är ofta skillnaderna i jämnhet större. Tilläggas bör att underlaget för 

jämförelse av deflektioner och höjdvärden är begränsade beroende på att denna typ av 

mätningar är resurskrävande. Detta inverkar bl. a. annat på upplösning av mätresultatet. 

Internationellt 

Analys av säsongsbunden nedbrytning 

Doré, G. och Y. Savard (1998)redovisade sin rapport "Analysis of Seasonal Pavement 

deterioration”, studier av temperaturberoende sprickbildning. Två testplatser i Quebec, 

Kanada, följdes under 3 år för att utvärdera inverkan av säsong. En plats byggdes 1994 

speciellt för detta projekt. Den bestod av fem prov sektioner (tre varav isolerade). Den andra 

platsen var en del av C-SHRP och bestod av fyra oisolerade provsträckor. Var och en av 

dessa sektioner hade samma konstruktion. De oisolerade sektioner användes för att jämföra 

utveckling av olika skadetyper för varje säsong. Liknande analys utfördes på de isolerade 

sektionerna i syfte att utvärdera effektiviteten av isoleringen för att förhindra frostberoende 

skador. 

De oisolerade sektionerna fick 65 procent av tvärgående sprickbildning på vintern följt av 

25,5 procent under våren. Tvärgående sprickbildning orsakas av dragpåkänning i 

beläggningen på grund av termisk krympning. Den relativt stora mängden skador som 

uppstått under våren är beror sannolikt på vidareutveckling befintliga tvärgående sprickor 

som ursprungligen utvecklades på vintern. Av längsgående sprickbildning skedde 55 procent 

på vintern jämfört med 23 procent under våren och 22 procent på sommaren. 

Forskargruppen ansåg att skillnaden i tjällyftning under vintern var den viktigaste 

mekanismen i längsgående sprickor, men uppgifterna stöder inte denna uppfattning. Andra 

faktorer kan också bidra till den längsgående sprickbildningen. Ungefär hälften (49 procent) 

av utmattningsskador sker under vintern, medan 42 procent sker på våren. Den stora 

andelen utmattningsskador på vintern tros bero på partiell upptining av vägkroppen som 

inträffat under vintersäsongen. Förhållandet mellan vinter-till-höst ojämnheter var cirka 1,7 

till 1. En kvarstående ojämnhet befanns kvar efter tjällossningen. Ökningen i ojämnhet tros 

vara orsakad av tjällyftning. Jämförelse av skador på isolerade och oisolerade avsnitt visar 

att isolering är effektivt för att minska totala skador med 40 procent. 
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Effekter av tjällyftning på den längsgående profilen för vägar i kalla regioner 

Den cykliska ökningen av ojämnheter då en väg påverkas av tjäle föranledde en studie av 

förändringen i IRI på en del av Doto Expressway i östra Hokkaido, Japan (Kameyama et. al). 

Studerad väg delades i 31 på varandra följande sektioner vardera med en längd av 1 km. IRI-

värden erhölls från längdprofil som samlats in med hjälp av en profilometer. Profiler 

samlades en gång i augusti 1999 och en gång i november 1999 för att fastställa otjälade 

värden. Mellan februari och april 2000 samlades longitudinella profildata in en gång i 

veckan för att övervaka förändringar i IRI under tjälförlopp och upptiningsperiod. 

Väderdata samlades in från en väderstation intill provsträckorna. 

IRI under sommaren och hösten visade sig vara liknande och betydligt mindre än vinter IRI-

värden. Vintern IRI-värden ökade då temperaturen sjönk, och de nådde ett maximalt värde i 

början till mitten av mars, strax före maximalt djup av tjäle. Vårens IRI-värden tycktes ha 

återvänt till samma nivå som på sommaren och hösten. För ytterligare analys, delades 

provsträckorna i 100-m avsnitt och kategoriseras i följande tre grupper: skärning, bank, bro. 

De genomsnittliga IRI-värdena i varje grupp jämfördes och skärningar befanns uppvisa den 

största ökningen av ojämnheter pga. av tjällyftning.  

Tillgänglig information 

VTI:s tjälgränsmätare 

VTI har utvecklat ett mätsystem för att mäta tjäldjup i mark. I standardutförande mäts 

temperaturen på var femte centimeter ned till två meters djup. Systemet möjliggör 

automatisk registrering av temperaturen och kan förse till exempel väghållare eller 

skogstransportföretag med realtidsinformation om när vägar är körbara under perioder med 

tjällossning. Mätdata överförs trådlöst från den aktuella mätplatsen via ett GSM-modem till 

en internetserver eller direkt till en pc där avläsning av uppdaterade temperaturprofiler kan 

ske.  

 

Figur 1 Mätning av tjäldjup (Källa: VTI) 
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Systemet kan man mäta bärigheten i vägbanor under tjällossning. Systemet kan också 

användas för automatisk övervakning av frysrisk i till exempel vattenledningar och 

avloppsrör. Mer information finns på VTI:s webbplats 

 

Figur 2 Tjälgränsmätare i mellersta Sverige 

Väderinformation 

Väderinformation kan fås från väderstationer i det s.k. VVIS systemet 

(VägVäderInformationsSystemet) och från SMHI’s väderstationer. Figur 3 visar VVIS 

stationer i Västmanlands län och figur 4 visar VVIS station 1915 i Norberg. Uppgifter om 

nederbörd, temperatur, vind mm kan fås för resp. station. 

 

Figur 3 VVIS stationer i Västmanlands län 

http://www.vti.se/sv/vti-erbjuder/tjalgransmatning/
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Figur 4 VVIS station 1915 (Norberg) 

Trafikverkets Pavement Management Systems (PMS) 

Trafikverkets PMS har uppgifter om vägytans tillstånd, trafik, vägbredd, utförda åtgärder, 

skyltad hastighet mm. Vägytemätningar med profilometer görs med jämna intervall (1-5 år) 

på det svenska statliga vägnätet. Intervallen beror på vägkategori så att större vägar mäts 

oftare och mindre vägar mer sällan. Mätningarna sker sommartid. 

 

Figur 5 Exempel på profilometer (VTI) 

https://pmsv3.trafikverket.se/
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Det som mäts är vägens längs och tvär profil, varur relevanta mått beräknas (IRI, Spårdjup, 

textur, kantdjup mm). Krav på mätningarna beskrivs i Trafikverkets metodbeskrivningar. I 

PMS redovisas även kartbild och fotografier av mätt väg.  

 

Figur 6 Exempel från Trafikverkets PMS 

Vid Trafikverkets mätningar mäts även tre höjdprofiler med ett punktintervall på 0.1 m. 

Mätning 

I detta kapitel beskrivs de mätmetoder som används i projektet. 

Laserskanning 

Data från mobil laserskanning används i dag av de flesta större konsulföretag i samband 

med projektering av vägar. Även inom andra sektorer som väg- och gatuunderhåll, 

planering, gestaltning och visualisering är mobil laserskanning en effektiv metod.  

 

http://bilskanning.se/wp-content/uploads/2012/08/LaserV61.jpg
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Figur 7 Exempel på laserskanning 

Övriga tänkbara användningsområden för mobil laserskanning finns inom spårteknik 

och industrin samt i alla de fall då man önskar mätdata på långa sträckor.  

Laserdata med intensitetsinformation kan även exporteras som en skal- och vinkelriktigt 

bild (laserortofoto). Dessa koordinatsatta bilder kan sedan användas som 

bakgrundsinformation i ett vanligt Cad- eller GIS-system. Då datamängden i ett 

komprimerat laserorto är förhållandevis liten är det fullt möjligt att öppna och betrakta hela 

vägnät på en vanlig kontorsdator. 

 

Figur 8 Exempel på laserorto överlagrat med ortofoto i färg från luften 
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Laserdata kan även färgsättas med hjälp av bilder på ett sådant sätt att varje laserpunkt får 

en färg. Denna egenskap höjer tolkningsbarheten ytterligare och förenklar tolkningen och 

bearbetningen avsevärt. 

 

Figur 9 Exempel på laserdata färgat med samtidigt insamlade 360 bilder 

Teknik 

Vid datainsamling av laserdata används systemet GeoTracker vilket ger en noggrann 

positionsangivelse av insamlad laserdata. Vid goda satellitförhållanden är det möjligt att 

uppnå en medelavvikelse i höjd för körytan på ca 2-5 centimeter utan fältmätningar. Vid 

komplettering med fältmätningar kan noggrannheten förbättras till < 2 cm beroende på 

utförande. 

Punkttätheten vid normal datainsamling är ca 1500-2000 punkter per m² men kan 

styras beroende på skannerfrekvens och insamligshastighet. Räckvidden för lasersystemet 

är 60 till 80 m beroende på ytans reflektans. Insamlat data innehåller även intensitet vilket 

förenklar tolkningen av detaljer. 

Bildinsamling 

Datainsamling av mätbara bilder för beläggningsinventering är en snabb, trafiksäker och 

ekonomisk metod som ger noggranna resultat med hög spårbarhet och stora mervärden. 

Bilderna kan vara av flera typer: 

 Högupplösta fotografier 

 360-bilder där man kan rotera bildpunkten 

Att samtidigt samla in bilder vid insamling av andra sensordata ger stora fördelar både vid 

bearbetning men även vid tolkning av resultat. Man får också på så sätt en värdefull 

dokumentation av väg- och gatunätets aktuella tillstånd inför framtida underhåll. 
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Figur 10 Exempel på bilder för beläggningsinventering 

 

 

Figur 11 Exempel på 360 Viewer med kartfönster 

Bilderna kan även användas för andra ändamål i det löpande förvaltningsarbetet. Att med 

en bild kunna visa en specifik åtgärd är tydligare än att beskriva status eller en åtgärd med 

enbart ord. 

Teknik 

Vid datainsamlingen av mätbara bilder och 360 bilder används systemet GeoTracker vilket 

även ger noggrann längdmätning och positionsangivelse. Datainsamlingen av bilder kan 

utföras i hastigheter ända upp till 70 km/h beroende på ljusförhållanden och trafiksituation. 

Avståndet mellan insamlade bilder kan anpassas helt efter önskemål men rimligt 

fotoavstånd för inventering är 10 meter. 

Positionsbestämda bilder kan användas för fotogrammetrisk mätning av t.ex. vägbredder 

eller koordinater på vägobjekt. 

Avvägning 

Avvägning är en traditionell metod för att mäta den höjdskillnaden mellan två eller flera 

punkter i landskapet. Känner man till höjden på någon av punkterna kan punkternas 

absoluta höjd beräknas. 

http://bilskanning.se/wp-content/uploads/2012/08/WP_beläggningsinventering.jpg
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Val av sträckor 

Val av sträckor beror på: 

 Sträckorna ska ha problem där det finns tjällyftning. Val av teststräckor har skett i 

samråd med beställare 

 Sträckorna bör ligga öppet för att säkerställa tillgång till GPS-positionering, men 

det kan likväl vara av intresse att ha sträckor där GPS-data inte är tillgängliga för 

att visa när metodiken är mindre lämplig. 

 Av Lantmäteriet inmätta höjdpunkter bör finnas i anslutning till valda sträckor.  

 Det är lämpligt att välja sträckor som ligger i närheten av fasta tjälgränsmätare (se 

Länk till VTI tjälgränsmätare). 

Risker 

 Mätning vintertid kan medföra svårigheter om väg och/eller vägområdet är 

snötäckt. 

 Mätning sommartid kan medföra svårigheter med positionering pga. växtlighet. 

 Tjällyftningar mindre än 10 mm kan troligtvis inte detekteras. 

Vald mätsträcka 

Den väg som valts är väg 256 mellan Sala och Norberg. Det valda avsnittet har problem med 

översvämningar som medverkat till att sträckan har bärighetsproblem som lett till att 

varningsskyltar satt upp och att hastigheten begränsats. 

 

http://www.vti.se/sv/vti-erbjuder/tjalgransmatning/
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Figur 12 Vald mätsträcka 

 

Figur 13 Nedsatt hastighet och varning för bärighetsproblem 
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Genomförande 

För det valda vägavsnittet samlas data in genom:  

 Laserskanning 

 Stereobilder 

 Fältavvägning 

 Inhämtning av data från Trafikverkets PMS 

 Data från närmaste tjälgränsmätare 

Mätsystemet GeoTracker möjliggör samtidig datainsamling av positionsbestämda bilder och 

laserdata. 

Laserskanning 

Datainsamling har utförts med bilburen laserskanning med systemet GeoTracker. 

Datainsamling har utförts i båda körriktningarna. Georeferering av laserdatat har skett mot 

egen etablerad referensstation placerad på höjdfix 126*1*0305. Lagring av GNSS-data har 

skett med 0.5 sek intervall. Beräkning av plankoordinat har skett med SWEPOS 

beräkningstjänst.   

Bildinsamling 

Datainsamling av bilder har utförts med ett bildintervall av 10 meter samtidigt som 

datafångst av laserdata. 

 

Figur 14 Exempel på bild från mätt sträcka 
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Avvägning 

Den sträcka som valts mäts vid fyra tillfällen. 

Tabell 1 Mätomgångar 

Höst 2012 december Innan tjälning men efter lövsläppning 

Vinter 2013 februari Strävan att mäta då tjällyftningen är som högst.  

Vår 2013 maj Mätning under tjällossning.  

Sommar 2013 augusti Mätning då tjälen helt gått ur och vägen stabiliserats. 

 

De punkter som avvägts är markerade med stålspikar som försänkts i vägens mitt. Totalt har 

13 punkter markerats. 

 

Figur 15 Höjdmätningspunkt markerad med stålspik 

Punkterna har bestämts i plan med GNSS RTK-mätning och i höjd med avvägning enligt 

nedan.  

För sträckan Gullvalla mosse saknas punkter ingående i riksavvägningen. Här har egna 

punkter markerats i anslutning till sträckans start- och slutsektion. Punkterna har 

markerats i berg. För koppling till rikets höjdsystem RH2000 har punkt Fix Bult bestämts i 

höjd med statisk RTK-mätning där utgångshöjden har bestämts ur 918 st. mätvärden 

registrerade under 77 minuter. Efter sträckan är totalt 13 st. kalibreringspunkter markerade. 
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Figur 16 Punkt i berg vid "Gullvalla" 

 

 

Figur 17 Sträcka över mosse "Gullvalla" 

Data från Trafikverkets PMS 

I Trafikverket PMS (Pavement Management System) finns uppgifter om vägytetillståndet 

och utförda åtgärder, samt fotografier längs sträckan. Vägytetillståndet beskrivs med 

längsgående ojämnheter, spårdjup, kantdjup, textur, spårbottenavstånd mm och redovisas 

som medelvärden för 20 m. Alla mätningar 1987-2013 finns tillgängliga, men alla 

mätvariabler finns inte för hela perioden. Alla längder anges från Norberg och korsning med 

väg 68 och längden avser startpunkt för varje 20-m sträcka. Denna startpunkt är också 

koordinatsatt men med viss osäkerhet. 
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Data från VTI:s tjälgränsmätare 

Den till den undersökta sträckan närmaste tjälgränsmätaren ligger i Norberg. Denna visade 

på följande resultat för vintern 2012-13. 

 

Figur 18 Resultat från tjälgränsmätare, Norberg, vintern 2012-13 

Från denna bild kan utläsas att vägen vid tjälgränsmätaren var tjälad från slutet av 

november (2012) till slutet av mars (2013). Maximalt tjäldjup är ca 140 cm. Från slutet av 

mars tinar vägen från ytan och nedåt. Helt utan tjäle är vägen i mitten av april. Beroende på 

säsong varierar tjäldjupet. Vid stationen i Norberg var tjäldjupet efter en tidigare mild vinter 

2013-14, i januari 2014 ca 100 cm. Andra tjälgränsmätare i regionen visar i januari 2014: 

Sagån 100 cm 

Uppsala  92 cm 

Tjälgränsmätaren i Norberg ligger inte i direkt anslutning till den undersökta sträckan så det 

går inte att direkt överföra resultatet. Men med hänsyn till att andra mätare i regionen visar 

liknande resultat antas att tjäldjupet vid den undersökta sträckan ligger på ca 100 cm en 

mild vinter men att tjälen går djupare en mer normal vinter. Samtidigt ligger den 

undersökta sträckan i ett skuggigt parti där tjälen kan vara längre. 
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Resultat 

Bilder 

Bilder är insamlade från fyra mättillfällen med ett bildavstånd på 10 m. Bilderna visar att: 

 Punktvisa skador (potthål) samt sprickbildning uppkommit under vintern. 

 Stödremsan har åtgärdats mellan maj och juli 

 Punktvisa skador i maj har försämrat under sommaren och åtgärdats mellan 

Trafikverkets mätning 2013-07-18 och projektets mätning 2013-08-18. Samtidigt 

har sprickor lagats. Efter dessa åtgärder har en ny väglinjemålning utförts.  

 Bilder från dec är svåra att använda beroenden på ett tunt lager av modd mellan 

hjulspår. Därför syntes inte alla sprickor. 

 Bilder från feb visar en stor omfattning av sprickor som ofta är breda. 

 Bilder från maj visar att de sprickor som syntes i februari inte är lika breda. 

 Samtidigt visar bilderna att beläggningsskador har börjat uppkomma under 

perioden februari-maj. 

 Bilder från augusti visar att de sprickor som syntes i maj minskat ytterligare i 

bredd under perioden maj-augusti. Bilderna visar även att de beläggningsskador 

som började synas i maj ytterligar har utvecklats. Denna utveckling har lett till att 

man under sommaren lagat skador, tätat sprickor, förbättrat stödremsan, samt 

målat mittlinje. 

Bildanalysen visar vägens skador utvecklas både under vintern och sommaren. Det faktum 

att åtgärder utförts innan mätning i augusti innebär problem vid analys av laserskanning. 

Vid analys av avvägning är problemet mindre eftersom avvägningen görs på fixar i vägmitt 

som inte påverkas av åtgärder. För avvägning finns dock ett problem i och med 

konstaterandet att skador utvecklas både under vintern och under sommaren. Eftersom 

avvägningen i augusti används som referens och denna referens kan ha påverkats av 

deformationer under sommaren är referensen inte helt säkerställd. 

I figur 19 visas en sektion där man kan notera att sprickorna i februari är betydligt bredare 

än på bilderna från maj och augusti. Här kan också noteras att sprickorna i vänstra körfältet 

lagats under sommaren samt att mittlinjen målats. 

I figur 20 visas en sektion där bild i maj visar begynnande skador. Bild från augusti visar 

dels att omfattningen av skador ökat samt att de har reparerats. 
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Figur 19 Bilder från februari, maj och augusti, sektion 38828. Bilden tagen åt Ö 

 

 

  

2013-05-08 2013-08-18 

Figur 20 Bilder från maj och augusti, sektion 39609. Bilden tagen åt V 

 

 

  

2013-02-27 2013-05-08 

 

 

2013-08-19  
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Slutsatser är: 

 Bredden på sprickor i februari visar på tjällyftning. 

 Att inte bredden på sprickor gått tillbaka helt i maj visar att den av tjälen orsakade 

deformationen inte gått tillbaka helt. 

 Beläggningsskador som uppkomer under vintern fortsätter att utvecklas under 

sommarhalvåret. 

 Laserskanning från augusti kan ha gett något högre värden pga. utförda åtgärder. 

 Laserskanning från december kan ha gett något högre värden pga. tunt lager 

modd. 

Vad avser laserskanningen så är användandet av augustimätning inte säkerställd.  

Avvägning 

I nedanstående tabeller och diagram visas resultat från avvägning. I tabellen redovisas 

differenser i höjd mellan 2013-08-19 resp. avvägningar i december, februari och maj. 

Tabell 2 Skillnad i höjdmätning för ”Gullvalla” genom avvägning 

Punkt nummer Löpande längd 2012-12-12 2013-02-26 2013-05-07 

1013 38746 17.000 37.000 -1.000 

1014 38856 16.000 44.000 3.000 

1015 38976 -1.000 34.000 -3.000 

1016 39095 2.000 26.000 17.000 

1017 39214 -4.000 -2.000 -3.000 

1018 39332 4.000 14.000 -2.000 

1019 39404 19.000 72.000 4.000 

1020 39481 28.000 71.000 7.000 

1021 39597 54.000 81.000 18.000 

1022 39685 26.000 80.000 12.000 

1023 39798 17.000 45.000 4.000 

1024 39921 26.000 83.000 15.000 

1025 40040 3.000 22.000 -3.000 
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Figur 21 Skillnad i höjdmätning för ”Gullvalla” genom avvägning  

Resultat från avvägning visar att uppmätt tjällyftning är som mest drygt 8 cm (83 mm) vid 

mätning i februari. Även om närliggande tjälgränsmätare visar att tjälen bör ha gått ur i maj 

så finns fortfarande deformationer som inte har gått tillbaka. Två punkter (1015 och 1017) 

visar negativ tjällyftning på 3-4 mm. Detta skulle kunna bero på att det vid mätning i augusti 

2013 fanns en kvarvarande permanent deformation, men då skulle motsvarande 

deformation varit noterbar även i maj. Därför bedöms denna negativa tjällyftning vara ett 

mätfel. 

Analys av PMS-data 

I PMS finns uppgifter om utförda åtgärder. Senast inrapporterad åtgärd är en ytbehandling 

2005. År 2000 lades en tät asfaltbetong. Analys av mätningar (figur 22) visar inte att 

ojämnheter och spår förbättrats efter åtgärden år 2005 vilket kan leda till slutsatsen att 

åtgärden 2005 är felrapporterad. Samtidigt visar höga värden på makrotextur 2006 att en 

ytbehandling faktiskt utförts. 

Insamlade bilder visar en stor lapp mellan löpande längd 39439 och 39658. Denna lapp är 

inte rapporterad men mätningarna visar att spårdjupet och kantdjupet klart förbättrats där 

lappen är. Ojämnheterna ser inte ut att ha påverkats. 

Längs hela sträckan har otaliga spricklagningar utförts. Genom att jämföra bilder från 2011 

med bilder från 2013 är det noterbart att sprickutvecklingen och spricklagningen har varit 

omfattande mellan 2011 och 2013. 

Enligt Trafikverkets underhållsstandard är kraven för en 100 m sträcka enligt följande för en 

väg med 1696 fordon/dygn och skyltad hastighet 80 km/h: 

Ojämnheter IRI 4.2 mm/m 

Spårdjup  18 mm 

Kantdjup  50 mm 

Makrotextur  0.28 

Ingen del av sträckan har sämre tillstånd än vad kraven anger. 
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Figur 22 Vägytetillstånd baserat på data från Trafikverkets PMS 

 

Laserskanning 

Vägsträckan har laserskannats vid alla fyra mätomgångarna. Skanningen förankras till 

absoluta höjdvärden genom de avvägda punkterna. Skanningen ger ett omfattande 

punktmoln varur fyra körspår samt vägmitt selekterats. Körspåren är valda så att de är 0.75 

resp. 2.3 m från vägmitt. Vägytan var bar förutom att det vid mätning i december var ett 

tunt moddlager (1 mm) i körspåren och 2-3 mm i vägmitt. Vid mätning i februari var 

vägbanan delvis fuktig men några mindre vattenpölar. 

I figur 23 visas den längsgående profilen. Skillnader mellan mätningar vid olika tidpunkter 

är så små att de är svåra att notera i denna profil. 

 

Figur 23 Längsprofil  

Kvaliten i positionering i höjd av laserpunkterna är givetvis väsentligt för utvärdering av 

tjällyftning. Denna beror på laserpunkternas noggrannhet och positionering av mätbilen där 

det sistnämnda beror på en kombination av signaler från mätbilens tröghetsplattform och 

positionering med GPS. 

Positionering med GPS beror i sin tur på hur många satelliter som är tillgängliga, hur 

satelliterna ligger i rymden i förhållande till mätbilen och signalkvaliten. 

Skymmande föremål och vegetation kan reducera tillgängligheten till satelliter och 

signalkvaliten. 

Vid analys av kvalitén av positionering i höjd framgår att det finns vissa problem längs den 

studerade sträckan. Översiktligt kan resultatet från de fyra mätomgångarna klassificeras 

enligt följande tabell. 
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Tabell 3 Mätomgångar 

Mätomgång Problem Konsekvens 

December 2012 Mindre problem 

längs kortare 

avsnitt 

Ingen inverkan på 

resultat 

Februari 2013 Stora problem Stor inverkan på 

resultat 

Maj 2013 Inga problem Ingen inverkan på 

resultat 

Augusti 2013 Medelstora 

problem 

Viss inverkan på 

resultat 

Variationer i kvalitén i positionering visas i nedanstående diagram.  

 

 

 

Figur 24 Kvalitetsgradering (dimensionslös) av höjpositionering vid laserskanning 

Följande kan konstateras: 

 Problemen är något större vid mätning från öst mot väst än vid mätning 

 Avsnitten 39000-39400 och 39650-40000 visar på uppenbara problem,  speciellt 

för februarimätningen 
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Orsaken till problemen ligger troligtvis i att avsnittet 39000-40000 ligger i ett skogsparti. 

Vid de två problemavsnitten är det också kurvor. Vid avsnittet 39400-30650 där kvalitén är 

bättre är det en raksträcka (SV-NÖ) med mer öppen sikt.  

Problemet med vegetation som skymmer visar sig också i mindre omfattning vid 38700 där 

vägen omges av större träd.  

Hur påverkar detta resultatet? 

I figur 25 visas differensen i höjd mellan de olika mätningarna där referensen är mätning i 

augusti 2013. I figuren visas (längst ner) också de avsnitt där problem är identifierade där 

markering 1 motsvarar mindre problem och 2 större. Det förväntade utfallet är att mätning i 

februari skulle visa störst differens följt av mätning i december. Mätning i maj förväntas ge 

liten höjddifferens. Vid bildanalys konstaterades att det skett förändringar mellan maj och 

augusti som stör resultatet.  

På ett avsnitt (39000-39200) visar mätningen att vägytan är högre i augusti 2013 än vid 

övriga mätningar. Det finna inget i bilder som tyder på att så skulle vara fallet. Orsaken till 

denna avvikelse ligger troligtvis i höjdpositioneringen eftersom avsnittet ligger i ett parti 

med tät omgivande skog. Noterbart är att antalet tillgängliga satelliter är färre på detta 

avsnitt i augusti. 

Resonemanget utgår från att en tjällyftning uppstår under vintern men andra deformationer 

i samband med t.ex. ytuppmjukning vid mildare perioder under vintern kan givetvis vara en 

orsak, men om det vore fallet skulle deformationen vara permanent och finnas kvar i 

augusti. 

Vid avsnittet 39200-39300 visar mätningen i februari oväntat höga differenser. Antalet 

tillgängliga satelliter sjunker vid detta avsnitt i februarimätningen. 

Problemet med höjdpositioneringen gör att det är mer lämpligt att använda majmätningen 

som referens även om detta innebär en liten underskattning av tjällyftningen eftersom det 

finns en liten resterande deformation kvar i maj, trots att tjälen gått ur (figur 26).     
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Figur 25 Höjddifferenser för olika körspår. Mätning 2013-08-19 är referens 
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Figur 26 Höjddifferenser för olika körspår. Mätning 2013-05-08 är referens  
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Problemen med februarimätningen gör det givetvis svårt att dra konkreta slutsatser speciell 

då februarimätningen förväntades ge störs tjällyftning. Det kan ändå vara intressant att 

redovisa olika presentationssätt. Nedan visas ett ytdiagram där olika tjällyftningar anges 

längs och tvärs vägen med olika färger.  

 

Figur 27 Exempel av redovisning av tjällyftning (i februari) i ett ytdiagram 

 

Förändring i tvärprofilen kan redovisas enligt figur 28. Detta exempel är från punkt 1014 vid 

löpande längd 38856. På y-axeln redovisas höjden relativt höjd vid mätning i augusti 2013. 

 

Figur 28 Exempel på redovisning av tvärprofil vid olika mättillfällen 
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Jämförelse mellan avvägning och laserskanning 

Vid jämförelse mellan avvägning och laserskanning har resultatet laserskannade punkter 

passats mot avvägda punkter i vägmitt (figur 29) 

 

 

 

Figur 29 Jämförelse uppmätta tjällyftningar mellan avvägning och laserskannade punkter för vägmitt 

Resultatet visar stora skillnader för de avsnitt där stora problem med höjdpositioneringen 

identifierats men mindre skillnader för avsnitt där inga eller mindre problem med 

höjdpositioneringen identifierats. 

Om man exkluderar punkter med stora problem (5 av 13) fås följande medelvärden på 

tjällyftningar. Värden för augusti är givetvis inte tjällyftning utan kan troligt hänföras till 

sämre höjdpositionering i august. 

Tabell 4 Tjällyftning vid avvägning resp. laserskanning 

 Avvägning Laserskanning 

2012-12-20 0.019 0.030 

2013-02-27 0.051 0.058 

2013-08-08 0.004 0.004 

 

För dessa punkter är den maximala tjällyftningen 0.072 m vid avvägning och 0.068 m vid 

laserskanning. 
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Sammanfattning av resultat 

Den studerade sträckan visar enligt bildanalys att det mellan 2011 och 2012 skett en avsevärd 

utveckling av sprickor och att sprickorna under vintern 2012-13 successivt blivit bredare för 

att sommaren 2013 återgå. Bilderna visar också att skador utvecklats även under sommaren 

2013 och att dessa skador åtgärdats. 

Analys av Trafikverkets PMS-data visar att sträckan enligt sommarmätning 2013 har 

acceptabel standard och att det enligt mätningarna inte föreligger ett åtgärdsbehov. 

Avvägningen visar en tjällyftning som var påbörjad i december och som var som mest 80 mm 

i februari. Avvägning i maj visar att det fortfarande fanns en kvarvarande deformation trots 

att ingen tjäle kvarstår. 

Laserskanningen som är mycket mer detaljerad än avvägningen men här identifierades 

problem med höjdpositioneringen (z) för vissa avsnitt, där orsaken till problemet bedöms 

bero på vegetation och satelliternas position. Där vägen går över öppen mark fungerar 

höjdpositioneringen bra. Positionering i plan (x-y) har inte samma problem. 

Vid jämförelse mellan avvägning och laserskanning, där punkter med stora problem med 

höjdpositionering exkluderats, är överenstämmelsen god. 

Diskussion och slutsatser 

Under de förutsättningar som gällt vid de mätningar som utförts är det tydligt att problem i 

höjdpositionering uppstått. Vid mätning, framförallt i februari, har dessa problem lett till 

uppenbara svårigheter att utvärdera tjällyftningen för vissa avsnitt av den studerade sträckan. 

Detta skulle kunna leda till slutsatsen att laserskanning för att mäta tjällyftning (och andra 

markrörelser) inte är lämplig men här bör noteras att: 

 För avsnitt där inga problem med höjdpositioneringen noterats är precisionen 

hög. 

 Efter mätning 2012 och 2013 har tekniken för positionering förbättrats. 

 Tekniken för att hantera kombinationen av satellitpositionering och positionering 

med mätbilens tröghetsplattform bör förbättras. En lösning kan vara att exkludera 

satellitpositionering där kvalitén bedöms som otillfredsställande och styra 

höjdpositioneringen helt baserat på tröghetsplattformen.  
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Fortsatt arbete 

I ett fortsatt arbete är det väsentligt att studera hur en tillfredsställande kvalité i 

höjdpositionering bäst kan uppnås. 

Kunskap om tjällyftningar kan vidare analyseras: 

 Undersökning av orsak till tjällyftning 

 Material i vägkroppen 

 Tillgång till vatten 

 Simulering av förändring av ojämnhet. Upplösningen i laserdata längs vägen och 

precisionen i höjdled motsvarar inte den upplösning som krävs för bestämning av 

vägojämnhetsmåttet IRI (International Roughness Index) men förväntas ändå ge 

information som kan användas för att skatta skillnaden mellan sommar och vinter 

ojämnhet. Initiala tester med programvaran ProVAL (från FHWA, USA) visar 

lovande resultat. 

 Bärighetsaspekten: De avsnitt som uppvisar stor tjällyftning förväntas vara avsnitt 

där det finns brister i vägkonstruktionen och där det är en sämre bärighet. Detta 

kan undersökas med fallviktsmätning.  

Mätning av tjällyftning kan tjäna som ett underlag vid planering och projektering av 

åtgärder.  
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