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Sammanfattning 
 
Rapporten tar upp hur jag har gått tillväga vid upprättandet av en underhållsplan för 
gång- och cykelvägarna i Söderköping. När, var och hur skall underhållet göras samt 
till vilken kostnad är faktorer som tas upp. Hur man kan tillståndsbedöma gång- och 
cykelvägar visas samt hur skador och defekter definieras. Kontakter har upprättats 
med Skanska Anläggning och anställda på Söderköpings kommun för att kunna ta 
fram kostnadsförslag. Rapporten tar också upp hur informationen lades in i ett GIS-
baserat dataprogram.  
 
Resultatet visar att med en genomförbar budget och en underhållsplan som vägvisare 
kan Söderköpings kommun klara av att rusta upp sina uttjänta gång- och cykelvägar, 
vilket kommer att skapa en långsiktig god standard.    
 



  

  

Summary 
 
This report deals with how I have conducted a study concerning a maintenance plan 
for pedestrian and bicycle paths in Söderköping. When, where and how will the 
maintenance be made and to what costs, are factors that must be taking into 
consideration. In addition, the report demonstrates how one can examine and define 
damages and defects for pedestrian and bicycle paths. To illustrate the proposed costs 
associated with this project contacts with Skanska Anläggning and employees at 
Söderköpings kommun has been made. This report also includes how information 
was entered into a GIS-based computer program.  
 
The result shows that with a feasible budget and a maintenance plan as guidance, 
Söderköpings kommun can improve their worn pedestrian and bicycle paths. In the 
end, this plan will result in a high-quality standard around the city.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Från och med den tidpunkt som en nyasfalterad väg tas i bruk så startar en 
kontinuerlig nedbrytning av vägkonstruktionen. För att få ett långsiktigt fungerande 
gång- och cykelvägnät så behövs en underhållsplan. Söderköpings 
kommun/Ramunderstaden AB har ingen underhållsplan för gång- och cykelvägarna 
vilket innebär att underhållsplaneringen sker spontant. Arbetet är utfört i 
Ramunderstadens lokaler samt ute i fält och min handledare har varit Anders 
Rönnmark.  
 
Ramunderstaden AB är ett fastighetsbolag som är helägt av Söderköpings kommun 
och företagets styrelse är tillsatt av kommunfullmäktige. De äger och förvaltar cirka 
750 lägenheter i Söderköpings kommun. Företaget ansvarar även för drift av 
kommunala fastigheter, gator och parker. Städuppdrag inom kommunens 
verksamheter är också en del av organisationen. Kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens tekniska utskott samverkar med Ramunderstaden AB när 
förvaltningsuppdragen tas fram.  
 
Ramunderstaden AB ansvarar för drift och underhåll av GC-vägarna. Tekniska 
utskottet och kommunala tjänstemän ansvarar för nybyggnation av GC-vägar. 
Tekniska utskottet har uttryckt önskemål om ett allmänt planeringsunderlag gällande 
drift och underhåll av de kommunala gatorna och parkerna.   

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att upprätta en underhållsplan för gång- och cykelvägar åt 
Söderköpings kommun samt att föra in uppgifterna i ett geografiskt 
informationssystem. Uppgifterna och underhållsplanen skall ge en långsiktig hållbar 
struktur till hjälp vid underhållet. Tidigare har det inte gjorts någon dokumenterad 
bedömning av statusen. Bedömning har gjorts utifrån enskilda medarbetares 
kunskaper. Förhoppningen är att underhållsplanen och GIS-verktyget ska leva vidare 
i organisationen. Planen ska med jämna mellanrum uppdateras.   

1.3 Avgränsning  

Underhållsplanen bygger på besiktning av alla asfalterade gång- och cykelvägar i 
Söderköping. När, var och hur skall underhållet utföras? Vad kommer det att kosta? 
Statusen på GC-vägarna ska föras in som uppgifter i ett geografiskt 
informationssystem. Bristfällig dränering i diken eller vid vägkanten tas inte upp i 
rapporten.   
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1.4 Metod 

En omfattande del av arbetet har varit att besikta alla GC-vägar. För att kunna besikta 
vägarna har jag modifierat ett besiktningsprotokoll som vanligtvis används för 
”vanliga” asfalterade vägar. Diverse kontakter har upprättats för att kunna beräkna 
kostnaderna för underhållet. Litteratur har studerats, bl.a. om vägbyggnad och GIS.  

1.5 Struktur 

Rapporten börjar med att läsaren får information om hur situationen ser ut för GC-
vägarna i Söderköping, och därefter görs en beskrivning av hur en GC-väg ska vara 
konstruerad enligt VÄG 94. Avsnittet om tillståndsbedömning visar hur en väg kan 
se ut efter ett antal år och hur skadorna/defekterna har uppstått. Besiktningen av GC-
vägarna redovisas och en efterföljande underhållsplan visar vilka sträckor som ska 
underhållas och vilka kostnader det medför. Lite kort information om GIS och GIS-
programmet Arcview beskrivs. Detta för att sedan kunna presentera hur GIS-
informationen tillämpas. Rapporten avslutas med  slutsats och diskussion.   

1.6 Liten ordlista 

GC-väg: Förkortning för gång- och cykelväg.  
 
Lasskiftesseparation: Skillnader i asfaltblandningen mellan olika transportlass 
kallas för lasskiftesseparation.  
 
Maskinbeläggning: Asfaltbeläggningen det såkallade slitlagret utgör det översta 
lagret av vägen och läggs av en beläggningsmaskin.    
 
Maskinjustering: För att en asfaltbeläggning ska kunna läggas så får det inte finnas 
allt för stora ojämnheter i vägen. Asfalten läggs ut där det behövs för att bilda en så 
jämn yta som möjligt inför maskinbeläggningen.   
 
Terrassyta: Genom att placera och justera de i huvudsak naturliga jord- och 
bergmassorna i väglinjen så skapas en terrassyta. Ytan bildar gräns mellan 
underbyggnad och överbyggnad eller mellan undergrund och överbyggnad.   
 
Underbyggnad: Konstruktion mellan undergrund och terrassyta kallas för 
underbyggnad. Materialet består huvudsakligen av tillförda jord- och bergmassor.  
 
Undergrund: Den del av marken som tar upp lasterna från vägkonstruktionen.  
 
Överbyggnad: Konstruktionsdelen som ligger över terrassytan kallas för 
överbyggnad och består av tillfört material, exempelvis grus och asfaltbeläggning.  
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2 Gång- och cykelvägarna i Söderköping 
 
Gång- och cykelvägarna i Söderköping är av mycket varierande skick (se figur 1). En 
del är i mycket bra skick utan ett enda fel, dock finns det många vägar som har stora 
skador och defekter. Söderköpings kommun har ingen plan för underhållet av GC-
vägarna, utan underhållet sker spontant. För karta över GC-vägarnas utbredning i 
Söderköping se bilaga 53.    
 
Underhåll i form av ny asfaltbeläggning utförs av Skanska anläggning på uppdrag av 
Söderköpings kommun. Eventuellt förarbete såsom ny överbyggnad utförs av 
Söderköpings kommun.  
 

 
 

Figur 1. GC-vägar i varierande skick 
 
 

3 Gång- och cykelvägens uppbyggnad 
 
Till skillnad från bilvägnätet så styrs GC-vägnätets omfattning och indelning mer av 
funktion än av trafikflödets storlek. I Vägverkets tekniska beskrivning 
”Vägutformning 94” så skiljer man inte på gångvägar och cykelvägar, utan de 
behandlas gemensamt som GC-vägar. Det finns olika sorters gång- och cykelvägnät. 
De övergripande cykelnäten är till för cyklister som färdas längre sträckor och med 
högre hastighet. Vid korta förflyttningar konstrueras lokala cykelnät  
(Bergström, 2000).  
 
Överbyggnaden till GC-vägar består av slitlager, bärlager, förstärkningslager samt 
eventuellt skyddslager på jordterrass (se figur 1 och 2). Om GC-vägen trafikeras av 
enstaka fordon med axellast över 8 ton så ska vägen dimensioneras efter trafikklass 
1, vilket innebär att vägen ska tåla lastpåkänningar av 500 000 standaraxlar under sin 
tekniska livslängd. Överbyggnader som ska dimensioneras för enstaka fordon med 
axellast mindre eller lika med 8 ton kan dimensioneras enligt publikationen ”Väg 94” 
tabell 3.5-45. Tabellen avläses genom att man använder sig av faktorer som 
klimatklass och materialtyp. Enkelt förklarat kan man säga att materialtyp 1 är berg 
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och att materialtyp 5 är lösa jordarter. Det aktuella områdets klimatzon avläses från 
en speciell klimatkarta (Väg 94).  
 
Söderköping ligger i klimatzonen 2, vilket betyder att klimatet är relativt milt.  
 
 

                     
                              

Figur 1. Principbild för GC-konstruktion.  Källa: Väg 94 
 
 
 
 

                  
 

Figur 2. Principbild för överbyggnad. Källa: Väg 94 

 
 
4 Tillståndsbedömning  
 
Det finns inget tillståndsbedömningsverktyg som riktar sig specifikt till GC-vägar. 
Vid en bedömning kan ett modifierat protokoll användas. Svenska 
kommunförebundet har upprättat ett protokoll för tillståndsbedömning av belagda 
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gator och vägar, och finns att tillgå i boken "Bära eller brista". Den kan fungera som 
grund för tillståndsbedömning för GC-vägar. (Bergström, 2000)  
 
När man genomför en tillståndsbedömning av vägar enligt Wågberg (1991) så 
förutsätts det att man gör en okulärbesiktning av vägobjektet. Vägytan och dess 
närmaste omgivning granskas. De bedömningar som ska göras är följande:  
 
- Identifiering av skador/defekter  
- Bedömning av skadans/defektens svårighetsgrad 
- Bedömning av skadans/defektens omfattning (Wågberg, 1999). 
 
Jag har modifierat tillståndsprotokollet enligt följande. Skadevarianten lokala 
sättningar har lagts till och den är konstruerad av författaren. Storleksmässigt ligger 
de lokala sättningarnas ojämnheteter på c:a 50-500 mm i diameter. Skadan/defekten 
kan vara en direkt fara för cyklister. Bidragande orsaker som igensatta vägtrummor 
samt bristfällig dränering har jag valt att inte ha med. Blödande beläggning är inte 
heller med som en besiktningspunkt då jag inte har upptäckt någon sådan defekt. 
Otillräcklig ytvattenavledning kontrolleras i den mån det har förekommit nederbörd.  

4.1 Skador och defekter 

Vid en del beskrivningar av möjliga orsaker till skador har jag reducerat antal 
möjliga orsaker. Tillexempel är det inte lika vanligt med lastbilar eller personbilar 
med dubbdäck på GC-vägarna som det är på "vanliga" fordonsvägar. Att det inte 
förekommer någon trafik mer än cyklister och gående på en GC-väg är dock fel. 
Drift- och servicefordon använder sig av dem ibland för att kunna utföra sitt arbete. 
Exempel på maskiner kan vara stora gräsklippare, snöröjningsmaskiner, 
packmopeder och gatusopningsfordon. Även vanliga bilar och traktorer förekommer 
på GC-vägar. Jag har även modifierat vissa svårighetsgrader så att de ska passa 
bättre. All skadeinformation i kapitel 4.1.1- 4.1.16 har hämtats från Wågberg (1991), 
utom 4.1.9 samt 4.1.17 som är egenkonstruerade. Vid varje stycke framgår det om 
just det stycket är modifierat.  

4.1.1 Spårbildning 

Spårbildning gjord av fordonstrafik kan ses som tvärgående ojämnhet i vägen (se 
figur 4). Karaktären och formen på spåren skiljer sig beroende på vad som orsakat 
spårbildningen.                                     

Möjliga orsaker 

Bärighetsberoende deformation i överbyggnadens obundna lager eller i 
undergrunden. Deformation orsakade av tunga fordon. 
 
Plastisk deformation i beläggningslagren. Deformation orsakade av tunga fordon.   
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Tjälprocessen i samband med tjällossning kan orsaka spårbildning i undergrunden 
samt i det obundna överbyggnadslagret.     

Svårighetsgrad (modifierad)  

1. Spårdjup mindre 20 mm. 
 
2. Spårdjup mellan 20 och 100 mm. 
 
3. Spårdjup större än 100 mm. 

Utbredning 

Lokal utbredning förekommer på mindre än 20 % av vägavsnittets längd. Måttlig 
utbredning förekommer på 20-50 % av vägavsnittets längd och generell utbredning 
förekommer på mer än 50 % av vägavsnittets längd.  

4.1.2 Sprickor i hjulspår 

Tung trafik bidrar till påkänningar i form av horisontala dragtöjningar i 
beläggningslagrens underkant. Dragtöjningarna orsakar med tiden 
utmattningssprickor som söker sig upp mot beläggningens yta.  

Möjliga orsaker 

Vägkonstruktionens dimensionerande livslängd har förbrukats.  
 
Skulle sprickor uppstå före den dimensionerande livslängden så är vägen 
underdimensionerad.  

Svårighetsgrad 

1. ”Hårfina” enskilda sprickor som är längsgående. Sprickorna ska ligga i eller 
omedelbart utanför hjulspårets kant. Även tvärgående ”hårfina” sprickor kan 
förekomma. Sprickorna har inte öppnat sig och inget material har lossnat från 
beläggningen.   
 
2. Fortsättning på svårighetsgrad 1. Sprickorna har öppnats och inget eller endast lite 
av materialet har lossnat från beläggningen.  
 
3. Sprickorna har öppnats avsevärt med följd att material lossnar från sprickkanten.  



   

  7  

Utbredning 

Lokal utbredning förekommer på mindre än 20% av vägavsnittets längd. Måttlig 
utbredning förekommer på 20-50 % av vägavsnittets längd och generell utbredning 
förekommer på mer än 50 % av vägavsnittets längd.  

4.1.3 Krackelering  

Krackelering kan ses som en serie sammanbundna sprickor orsakade av att 
asfaltkonstruktionen har brutits ned av upprepade trafiklaster. I början uppträder 
sprickorna som en eller flera längsgående och/eller tvärgående sprickor. Sprickorna 
förbinds sedan med varandra efter ytterliggare trafikbelastning och utvecklar ett 
krokodilskinnsliknande mönster (se figur 5). Krackelering är vanligast 
förekommande på vägkonstruktioner med relativt tunn beläggningskonstruktion.                                              

Möjliga orsaker 

Dimensioneringsperioden på vägkonstruktionen har löpt ut.  
 
Skulle sprickor uppstå före dimensioneringsperiodens utgång har vägkonstruktionen 
varit underdimensionerad. Trafikbelastningen kan ha varit större än beräknat eller så 
kan konstruktionen ha blivit svagare än beräknat.   
 
Vatten- och tjälkänsliga material finns nära beläggningslagren.  
 
Ej tillräcklig dränering av vägkroppen medför att de obundna materialen under 
beläggningsytan försvagas.  
 
Beläggningslagrena är för styva för att klara av de obundna lagrens rörelser. 
 
Krackelering kan uppkomma till följd av tjälsprickor och/eller kantsprickor.  

Svårighetsgraderna (modifierad) 

1. Längsgående, parallella, osammanhängande sprickor blandade med korta 
tvärgående sprickor. Sprickorna är slutna, inget material har lossnat från 
beläggningen. 
 
2. Fortsatt utveckling av svårighetsgrad 1. Nu bildas ett sammanhängande mönster av 
bitar som är formade av de längs- och tvärgående sprickorna. Sprickorna kan vara lite 
öppna.  
 
3. Fortsatt utveckling av svårighetsgrad 2. Skadorna har fortskridit så att sprickorna 
öppnats ytterligare, även material har lossnat från sprickkanterna och 
beläggningsbitar ligger lösa och vippar vid belastning.  
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Utbredning 

Lokal utbredning förekommer på mindre än 20% av vägavsnittets längd eller yta. 
Måttlig utbredning förekommer på 20-50 % av vägavsnittets längd eller yta och 
generell utbredning förekommer på mer än 50% av vägavsnittets längd eller yta. 
 

 
 
                Figur 4. Spårdjup                                   Figur 5. Krackelering 

4.1.4 Tvärgående sprickor 

Sprickorna uppträder i form av regelbundet återkommande tvärgående sprickor och 
de visar sig över hela vägens bredd. Sprickorna är inte belastningsrelaterade även om 
belastningen från tung trafik kan förvärra skadan.  

Möjliga orsaker 

Termiskt betingade krympspänningar i asfaltskonstruktionen som uppkommer av 
hastiga temperaturväxlingar under kalla årstider.  
 
Underliggande konstruktion av cementbetong. Betongplattornas rörelser orsakar 
sprickbildning i det ovanliggande asfaltslagret.  
 
Ett underliggande lager av cementgrus kan orsaka sprickbildningen. 
Cementgruslagret spricker på grund av krympspänningar varefter sprickorna letar sig 
upp till asfaltslagret.  
 
Om undergrundsmaterialet har stora differenser mellan krympning och svällning så 
kan tvärgående sprickor uppstå.  

Svårighetsgrad  

1. Sprickorna är mindre än 5 mm breda samt slutna eller endast lite öppna. Tätade 
sprickor tillhör också denna svårighetsgrad.  
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2. Sprickorna är 5 till 10 mm breda och de är öppna. Material släpper från 
sprickkanterna.  
 
3. Sprickorna har öppnats mer än 10 mm och material har lossnat från 
sprickkanterna. Tunna parallella sprickor kan uppstå i anslutning till huvudsprickan.  

Utbredning 

Lokal utbredning har högst en spricka per 100 meter väg. Måttlig utbredning har 2-3 
sprickor per 100 meters väg och generell utbredning har fler än 3 tvärsprickor per 
100 meters väg.   

4.1.5 Tjälsprickor 

Tjälsprickor uppkommer oftast som längsgående sprickor (se figur 6). Sprickor som i 
regel både blir djupa och breda. Uppkomsten av tjälsprickor är beroende av många 
faktorer, såsom variation i undergrundsmaterialet och klimatets inverkan. På vägar 
med tunna beläggningslager kan krackeleringssprickor och sidosprickor uppstå i 
anslutning till den ursprungliga tjälsprickan.         

Möjliga orsaker  

Sprickorna uppstår på grund av ojämna tjällyftningar som beror på att vägytan 
normalt är snöfri medan vägens omgivning är snötäckt.  

Svårighetsgrad 

1. Sprickorna är mindre än 5 mm breda och inget material har lossnat. Inga 
sidosprickor förekommer.  
 
2. Sprickorna är mellan 5 och 15 mm breda och material kan ha lossnat från 
sprickans kanter. 
 
3. Sprickorna är bredare än 15 mm och material har lossnat från sprickkanterna. 
Sidosprickor och krackeleringar kan förekomma. 

Utbredning 

Lokal utbredning förekommer på mindre än 20 % av vägavsnittets längd. Måttlig 
utbredning förekommer på 20-50 % av vägavsnittets längd och generell utbredning 
förekommer på mer än 50 % av vägavsnittets längd.  
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4.1.6 Fogsprickor 

Längsgående sprickor i en skarv mellan två beläggningsdrag (se figur 7).  

Möjliga orsaker 

Otillräcklig överhöjning vid läggning mot tidigare lagt beläggningsdrag. Olika 
temperaturer mellan beläggningslagren bidrar till dålig packning. 

Svårighetsgad 

1. Sprickorna är mindre än 5 mm breda och inga materialförluster eller sidosprickor 
förekommer. 
 
2. Mellan 5 och 10 mm breda sprickor med viss materialförlust. 
 
3. Sprickorna är bredare än 10 mm med materialförlust och eventuella sidosprickor.  

Utbredning 

Lokal utbredning förekommer på mindre än 20 % av vägavsnittets längd. Måttlig 
utbredning förekommer på 20-50 % av vägavsnittets längd och generell utbredning 
förekommer på mer än 50 % av vägavsnittets längd.  
 

 
 
               Figur 6. Tjälsprickor                                Figur 7. Fogsprickor 

4.1.7 Kantsprickor 

Kantsprickor löper mellan 20-50 cm från beläggningskanten. Sprickorna är 
längsgående och ofta relativt breda och djupa.  



   

  11  

Möjliga orsaker 

Bristfälligt sidostöd. 
 
Tjälskador eller otillräcklig dränering som orsakar deformation i vägkroppen. 
 
Otillräcklig vattenavrinning vid beläggningskanten.  
 
Den tunga trafiken tvingas köra nära vägkanten p.g.a. otillräcklig vägbredd.  
 
Brist på armering vid beläggningskanten.  

Svårighetsgrad 

1. Sprickorna är mindre än 5 mm breda och inga materialförluster eller sidosprickor 
förekommer. 
  
2. Mellan 5 och 10 mm breda sprickor med viss materialförlust.  
 
3. Sprickorna är bredare än 10 mm med materialförlust och eventuella sidosprickor.  

Utbredning  

Lokal utbredning förekommer på mindre än 20 % av vägavsnittets längd. Måttlig 
utbredning förekommer på 20-50 % av vägavsnittets längd och generell utbredning 
förekommer på mer än 50 % av vägavsnittets längd.  

4.1.8 Ojämnheter (modifierad) 

Här avses ojämnheter i vägens längd- eller tvärriktning (se figur 8 för längsgående 
ojämnhet). Spårbildning ingår inte här.  

Möjliga orsaker (modifierad) 

Ojämnheter orsakade av sättningar är ett vanligt problem de närmaste åren efter 
byggandet av en väg. Sättningarna beror vanligtvis på besvärliga grundförhållanden, 
förändring av grundvattennivån eller bristande kvalitet vid byggandet. Vägar som 
byggs vintertid kan ställa till med problem då materialet inte kan packas ordentligt. 
 
Vägavsnitt med korsande trummor och andra VA-installationer kan orsaka ojämna 
tjällyftningar. 

Svårighetsgrad (modifierad) 

1. Ojämnheter som bedöms påverka vägfunktionen i ringa grad.  
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2. Ojämnheter som bedöms påverka vägfunktionen negativt. Nedsatt framkomlighet 
och viss risk för personskada.  
 
3. Ojämnhet som bedöms påverka vägfunktionen mycket negativt. Nedsatt 
framkomlighet och risk för personskada samt skada på cykel.  

Utbredning 

Lokal utbredning förekommer på mindre än 20 % av vägavsnittets längd. Måttlig 
utbredning förekommer på 20-50 % av vägavsnittets längd och generell utbredning 
förekommer på mer än 50 % av vägavsnittets längd.   

4.1.9 Lokala sättningar 

Små sättningar i storleksordningen 50- 500 mm (se figur 9) med kvarvarande asfalt i 
"hålen". Lokala sättningar är ingen ojämnhet (som beskrivs i 4.1.8) utan en cyklist 
upplever det mer som en kraftig eller lätt duns.  

Svårighetsgrad 

1. Mindre än 100 mm i diameter. 
 
2. Mellan 100 och 300 mm i diameter. 
 
3. Mellan 300 och 500 mm i diameter och relativt djupa. Eventuellt över 500 mm om 
hålet är djupt och kan uppfattas som en fara.  

Utbredning  

Lokal utbredning innebär mindre än fem hål per 100 meters väg. Måttlig utbredning 
innefattar mellan fem och femton hål per 100 meters väg och generell utbredning 
innefattar över femton hål per 100 meters väg.  
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                Figur 8. Ojämnheter                          Figur 9. Lokala sättningar 

4.1.10 Kantdeformation 

Fordon som kör på smala vägar nära vägkanten orsakar kantdeformation. 
Kantdeformation definieras som längsgående deformationer omkring 
beläggningskanten (se figur 10). Deformationen kan se ut på många olika sätt men 
gemensamt för denna typ av skada är att den sträcker sig ända ut till 
beläggningskanten eller mycket nära den.  

Möjliga orsaker 

Deformationen orsakas av otillräcklig bärighet i vägens ytterkant.  

Svårighetsgrad 

1. Kantdjupet är mindre än 20 mm. 
 
2. Kantdjupet är mellan 20 och 60 mm. 
 
3. Kantdjupet är större än 60 mm.  

Utbredning     

Lokal utbredning förekommer på mindre än 20 % av vägavsnittets längd. Måttlig 
utbredning förekommer på 20-50 % av vägavsnittets längd och generell utbredning 
förekommer på mer än 50 % av vägavsnittets längd.  

4.1.11 Separation 

När det grövre stenmaterialet skiljs från finmaterialet i en asfaltsmassa så kallas det 
för separation, asfalten är inte homogen (se figur 11). Separation uppstår i större eller 
mindre utsträckning vid all hantering av asfalt.  
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Möjliga orsaker 

Stenmaterial och asfaltsmassor har hanterats felaktigt i samband med tillverkning, 
lagring, transport och/eller utläggning.  
 
Asfaltsblandningen har en olämplig sammansättning. 

Svårighetsgrad 

1. Separationen visar sig endast som en svag skiftning i beläggningsytans textur. 
 
2. Råa och poriga ytor framträder. I regel är den separerade ytan fuktigare längre tid 
än den omgivande beläggningen.  
 
3. De separerade partierna syns mycket tydligt. Bruk och grövre stenar har lossnat 
och slaghål kan ha utvecklats. 

Utbredning 

Lokal utbredning innebär att enstaka mindre separerade partier eller någon större 
lasskiftesseparation förekommer per 100 meters väglängd. Måttlig utbredning 
innebär att ett antal små separerade ytor och/eller några större lasskiftesseperationer 
förekommer per 100 meters väglängd. Generell utbredning innebär att ett flertal 
separerade ytor och/eller större separationer vid varje lassskifte förekommer.  
 

 
 
          Figur 10. Kantdeformation                           Figur 11. Separation  

4.1.12 Stensläpp 

Vanligast förekommande är stensläpp på ytbehandlingar, skadan framträder i form av 
urglesning (se figur 12). Stenarna kan i svåra fall släppa på stora sammanhängande 
ytor.  
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Möjliga orsaker  

För liten bindemedelsmängd. 
 
Inhomogen spridning av bindmedlet. 
 
Varierande textur på den beläggning som utgör underlag till ytbehandlingen.  
 
Dålig överlappning vid skarv. 
 
För låg bindemedelstemperatur vid spridningen.  
 
Regn, vid eller strax efter utförandet. 
 
Hög luftfuktighet i kombination med låg temperatur.  
 
Otillräcklig vidhäftning mellan grus och bindemedel.   
 
Mekaniska skador som är orsakade av t.ex. en väghyvel.  

Svårighetsgrad 

1. Endast enstaka stenar/material har lossnat från beläggningen. 
 
2. En tydlig urglesning av stenar/material. 
 
3. Stenar/material har lossnat så att större sammanhängande bara ytor har uppstått.  

Utbredning  

Lokal utbredning förekommer på mindre än 20 % av vägavsnittets längd eller yta. 
Måttlig utbredning förekommer på 20-50 % av vägavsnittets längd eller yta och 
generell utbredning förekommer på mer än 50 % av vägavsnittets längd eller yta.  

4.1.13 Slaghål  

Slaghål i beläggningen kan uppträda som en isolerad företeelse eller som den yttersta 
konsekvensen av en annan skada/defekt, exempelvis krackelering, separation, dålig 
vidhäfning mm. Se figur 13 för slaghål.   

Möjliga orsaker 

Följd av krackelering. 
 
Följd av separation. 
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Följd av dålig vidhäftning. 

Svårighetsgrad  

1. Slaghål mindre än 10 cm i diameter.  
 
2. Slaghål mellan 10 och 20 cm i diameter. 
 
3. Slaghål mer än 20 cm i diameter. 

Utbredning  

Vid lokal utbredning förekommer ett slaghål per 100 meter väg. Vid måttlig 
utbredning förekommer högst tre slaghål per 100 meter väg. Vid generell utbredning 
förekommer fler än tre slaghål per 100 meter väg.  
 

 
 
               Figur 12. Stensläpp                                   Figur 13. Slaghål 

4.1.14 Åldrad beläggningsyta 

Åldrad beläggningsyta uppkommer i regel på lågtrafikerade ytor efter 15-20 år. 
Bruket som utgörs av fingraderat stenmaterial och bitumen åldras och blir torrt och 
hårt. Bruket släpper sedan från beläggningsytan som blir porig.  

Möjliga orsaker 

Bitumenet oxiderar under långvarig exponering i luft, även vatten har inverkan på 
åldrandet. Asfalten blir hårdare och sprödare.  
 
Asfaltens benägenhet att åldra är beroende av tillverkningstemperaturen i 
asfaltsverket vid tillverkningsstadiet. 
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Svårighetsgrad 

1. Beläggningsytan är torr med endast liten förlust av bruk mellan stenarna.  
 
2. En stor del av bruket mellan de grövre stenarna har försvunnit. Beläggningsytan är 
torr och porig.  
 
3. En stor del av bruket har lossnat och en viss del av det grövre stenmaterialet har 
börjat lossna. Början till slaghål kan förekomma. Beläggningsytan är mycket torr och 
porig.  

Utbredning 

Lokal utbredning förekommer på mindre än 20 % av vägavsnittets längd. Måttlig 
utbredning förekommer på 20-50 % av vägavsnittets längd och generell utbredning 
förekommer på mer än 50 % av vägavsnittets längd.   

4.1.15 Skador vid lagningar 

Skador vid lagningar kan bestå i allt från dålig fog till omfattande sprickbildning, 
slaghål och krackelering (se figur 14).  

Möjliga orsaker 

Felaktig återfyllning och packning av asfalten.  
 
Renhuggningen av asfaltskanterna är otillräcklig. 
 
Grovkornig asfaltsmassa har använts vid lagningen. 

Svårighetsgrad 

1. Fogen mellan beläggning och lagning är dålig. Smala sprickor kan finnas i fogen. 
Små ojämnheter.  
 
2. Sprickor med bredd större än 5 mm i fogen. Eventuellt flera parallella sprickor. 
Större ojämnheter. 
 
3. Ett flertal breda sprickor finns i fogen. Sprickorna kan eventuellt ha utvecklats till 
slaghål, krackelering och/eller större ojämnheter.  
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Utbredning 

Lokal utbredning förekommer på mindre än 20 % av vägavsnittets längd eller yta. 
Måttlig utbredning förekommer på 20-50 % av vägavsnittets längd eller yta och 
generell utbredning förekommer på mer än 50 % av vägavsnittets längd eller yta.  

4.1.16 Otillräcklig ytvattenledning 

Det är viktigt med en fungerande ytvattenavledning på vägarna. Om vattnet ligger 
kvar så kan det så småningom söka sig ner till det obundna lagret. Vattnet utgör även 
en trafikfara. En väg med ett bra tvärfall och en jämn beläggningsyta har inte detta 
problem. Se figur 15 för otillräcklig ytvattenavledning.    

Möjliga orsaker 

De vanligaste orsakerna är att ojämnheter och/eller spårdjup i kombination med 
otillräckligt tvärfall inte fungerar tillfredsställande.  

Svårighetsgrad 

1. Mindre spår och/eller ojämnheter som i kombination med aktuellt tvärfall ger 
upphov till vattensamlingar. Vattendjupet är mindre än 5 mm.  
 
2. Mindre spår och/eller ojämnheter som i kombination med aktuellt tvärfall ger 
upphov till vattensamlingar. Vattendjup mellan 5 och 10 mm. 
 
3. Mindre spår och/eller ojämnheter som i kombination med aktuellt tvärfall ger 
upphov till vattensamlingar. Vattendjupet är mer än 10 mm.  

Utbredning  

Lokal utbredning förekommer på mindre än 20 % av vägavsnittets längd. Måttlig 
utbredning förekommer på 20-50 % av vägavsnittets längd och generell utbredning 
förekommer på mer än 50 % av vägavsnittets längd.  
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      Figur 14. Skador vid lagningar        Figur 15. Otillräcklig ytvattenavledning 

4.1.17 Lappning/Lagning 

Ingen skillnad görs på lagning pga. ledningsservice eller lagning pga. skador på 
beläggningen. Förekommande av lagningar skrivs i protokollet som ja eller nej.  
 

5 Tillståndsbedömning av GC-vägar i Söderköping 
 
Förutom att föra besiktningsprotokoll så har jag även valt att lägga till ett betyg som 
jag kallar sammanvägt statusbetyg. Detta pga. att man ska kunna se en helhet av 
underhållsbehovet för varje sträcka. Statusbetygssystemet är skapat av författaren 
och bygger på en skala från 1 till 4. Följande kriterier beskriver statussystemet:     
 
1: Bedrövlig status, underhåll/ny beläggning skulle behövas direkt. 
2: Vägfunktionen är nedsatt, sträckan skulle behöva underhåll. 
3: Lite skador/defekter finns och påverkar vägfunktionen till viss del.  
4: Mycket lite eller inga skador/defekter förekommer överhuvudtaget.   
  
För att kunna utföra besiktningen så behövs det olika sorters mätredskap. Vid 
mätandet av bl.a. sprickbredd och vattendjup så används en tumstock. För att mäta 
spårdjup så används ett rakt stålrör. Röret läggs över det aktuella djupet och 
tumstocken används för att mäta avståndet mellan stålröret och spårdjupets botten. 
Längdavståndet för sträckorna som är aktuella för underhållsplanen har mätts med 
hjälp av ett mäthjul. För att göra en komplett dokumentation så har en digitalkamera 
använts vid ett flertal tillfällen.  
 
För att se sträckornas position och utbredning kan bilaga 53 beskådas. Färgerna 
används för att visa var gränserna går mellan sträckorna.  

5.1 Albogaleden (Nr 1) 

Den här vägsträckan är inte gammal och skicket är bra. Kantsprickor är de enda 
skador/defekter som kan påpekas, men de är inte av någon betydelse. Sträckan ligger 
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i en kraftigt lutande backe så ytvattendräneringen är inget problem. Sammanvägt 
statusbetyg, 4.   

5.2 Albogaleden (Nr 2) 

Tjälsprickor och kantsprickor förekommer. Hjulspår bidrar till att vattensamlingar 
bildas vid regn. Lagning/lappning är gjord. Sammanvägt statusbetyg, 4. 

5.3 Albogaleden (Nr 3) 

Här är det främst spårbildning med sprickor som syns. Även en hel del lokala 
sättningar märks tydligt. Vid regn finns problem med ytvattenavrinningen, främst vid 
hjulspår. Sammanvägt statusbetyg, 3.  

5.4 Albogaleden (Nr 4) 

Den största och mest utmärkande skadan/defekten på denna sträcka är den 
omfattande krackeleringen. Större delen av sträckan är krackelerad (se figur 5), dock 
har den klarat sig ifrån slaghål än så länge. Spårdjup finns, men det är inget stort 
problem i sammanhanget. På en del ställen finns det relativt djupa och breda 
ojämnheter som samlar vatten. Vägen är föråldrad. Sammanvägt statusbetyg, 1. 

5.5 Oxelgatan, Rönngatan (Nr 5) 

Lokala relativt djupa sättningar finns på en stor del av sträckan (se figur 9). 
Kantdeformation, krackelering och tjälsprickor förekommer. Sträckan är kraftigt 
igenväxt av gräs och på vissa ställen är det så illa att nästan hela asfaltbredden är 
borta. Vägbeläggningen är föråldrad. Sammanvägt statusbetyg, 2. 

5.6 Högby (Nr 6) 

Djupa spår med sprickor samt tjälsprickor och omfattande krackelering finns. 
Sträckan har lokala sättningar och är mycket ojämn på vissa ställen. 
Vägbeläggningen är föråldrad. På vissa ställen är lagningar utförda, även de visar på 
skador. Ny asfalt har lagts vid övergångstället och en bit in på sträckan. Sammanvägt 
statusbetyg, 1.  

5.7 Högby (Nr 7) 

Den här sträckan visar på många och stora skador. Den största skadan på sträckan är 
den omfattande krackeleringen som på vissa ställen är så långt gången att det bildats 
slaghål. Vid ett ställe finns ett slaghål som är flera kvadratmeter stort. Kraftig 
kantdeformation på över 60 mm finns och bildar ett så kallat kanthäng (se figur 10). 
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Tvärgående sprickor samt spårdjup förekommer också. Alla dessa skador har mer 
eller mindre bidragit till en ojämn väg. Sammanvägt statusbetyg, 1. 

5.8 Liljerumsvägen (Nr 8) 

En del kantsprickor förekommer på sträckan. Sammanvägt statusbetyg, 4. 

5.9 Alboga (Nr 9) 

Spårdjup och sprickor i hjulspår förekommer på sträckan. En större ojämnhet bildar 
en ganska stor vattenpöl vid regn. Sammanvägt statusbetyg, 4. 

5.10 Alboga (Nr 10) 

Vissa delar av sträckan visar på stora kantdeformationer. Lagningar är utförda lite 
varstans men de har inte hållit särskilt bra. Tjälsprickor förekommer och på några få 
ställen har asfalten börjat krackelera. Även separation och spårdjup förekommer. 
Sammanvägt statusbetyg, 3. 

5.11 Storängen  (Nr 11) 

Kantsprickor, tjälsprickor och viss krackelering förekommer. De största skadorna på 
sträckan har uppkommit efter att de närliggande trädens rötter har spräckt asfalten. 
Eventuell separation förekommer, alternativt åldrad asfaltsyta. Sammanvägt 
statusbetyg, 2. 

5.12 Tyketorp (Nr 12) 

I detta stycke ingår fyra korta separata sträckor som är nylagda inom samma 
tidsperiod. Asfalten är i bra skick. Ett påpekande är dock att asfalten är ganska 
grovporig. Sammanvägt statusbetyg, 4.  

5.13 Brobyvägen (Nr 13) 

Ytlagret på asfalten innehåller stor koncentration av grovt grus. Fogsprickor finns 
efter gamla lagningar. Kantsprickor, stensläpp och tjälsprickor förekommer också på 
sträckan. Asfalten är föråldrad. Sammanvägt statusbetyg, 3. 

5.14 Brobyvägen (Nr 14) 

Liksom föregående sträcka så är ytbeläggningen väldigt grov. Tendens till separation 
finns. Spårdjupet är på en del ytor väldigt stort, över 50 mm. Kantsprickor, 
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tjälsprickor och sprickor i hjulspår förekommer också. Lagningarna som har utförts 
är mycket skadade och det finns fogsprickor. Sammanvägt statusbetyg, 3. 

5.15 Brobyvägen, Tornvägen (Nr 15) 

Spårdjup med tillhörande sprickor förekommer på denna sträcka. På ett ställe är en 
lagning gjord. Sammanvägt statusbetyg, 3. 

5.16 E22 söder (Nr 16) 

De skador som utmärker den här sträckan är spårdjup och tjälsprickor. En delsträcka 
visar på spår i mitten av vägbanan, i övrigt är det ”traditionella” dubbelspår. 
Fogsprickor i dåligt skick förekommer till följd av dåliga lagningar. Sammanvägt 
statusbetyg, 3. 

5.17 E22 söder (Nr 17)  

Kraftiga tjälsprickor förekommer på sträckan. Gamla lagningar är dåligt utförda och 
breda fogsprickor har med tiden uppkommit. Smala tvärgående sprickor finns. På 
bron finns fogar av varierande svårighetsgrad. Sträckan har vissa ojämnheter. 
Sammanvägt statusbetyg, 3. 

5.18 E22 söder (Nr 18) 

Allvarligaste skadan på denna sträcka är kantdeformationen som inkluderar 
kantsprickor. Skadan är någon form av sättning eller rent av ett litet "ras". Området 
är ungefär tio meter långt och sträcker sig in på halva vägbredden. Andra delar av 
sträckan visar på kantsprickor utan kantdeformation. Det finns en del lagningar som 
har satt sig, vilket har bidragit till ojämnheter. Sammanvägt statusbetyg, 2. 

5.19 E22 söder (Nr 19) 

På denna sträcka finns det lagningar med dåliga fogar. Separation kan visa sig på 
vissa lokala ställen. Ojämnheter förekommer, men de är inte särskilt allvarliga. Trots 
att vägbeläggningen börjar bli lite åldrad så är skicket relativt bra. Sammanvägt 
statusbetyg, 4.  

5.20 Östra rydsvägen (Nr 20) 

Sträckan är i bra skick förutom svängen vi korsningen Ringvägen/Östra rydsvägen 
som visar på ojämnheter och dåliga lagningar. Tjälsprickor förekommer. 
Sammanvägt statusbetyg, 4.  
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5.21 Ringvägen (Nr 21) 

Några få tjälsprickor förekommer. Sammanvägt statusbetyg, 4.  

5.22 Ringvägen (Nr 22) 

Det första som man lägger märket till på denna sträcka är alla utförda 
lagningar/beläggningar med varierad ålder och asfaltyp. På grund av alla lagningar så 
finns det mycket fogsprickor och ojämnheter. Även tjälsprickor, spårdjup och 
kantsprickor förekommer. Sammanvägt statusbetyg, 2. 

5.23 Ringvägen (Nr 23) 

Ganska många tjälsprickor i varierande storlek finns på sträckan. Ett stort antal 
lappningar/lagningar är utförda vilket har resulterat i fogsprickor och ojämnheter. 
Breda tvärgående sprickor samt slaghål förekommer också. Sammanvägt  
statusbetyg, 3. 

5.24 Fix-området (Nr 24) 

Den här vägen är relativt nybyggd men visar redan på allvariga skador/defekter (se 
figur 6). Kraftiga tjälsprickor finns som är uppemot 15 mm. Sprickorna finns både i 
vägens mitt och vid kanten. Sammanvägt statusbetyg, 3.  

5.25 Storängen (Nr 25) 

Svag spårbildning finns på en delsträcka, troligen gjord av en traktor. 
Kantdeformation och breda kantsprickor förekommer. En lagning med tillhörande 
fogsprickor finns på sträckan. Sammanvägt statusbetyg, 3.   

5.26 Storängen (Nr 26) 

Relativt nybyggd GC-väg, dock uppvisar den redan problem med kantsprickor som 
ger efterföljande krackelering. Kraftiga tjälsprickor förekommer också. Sammanvägt 
statusbetyg, 3. 

5.27 Storängen (Nr 27) 

GC-vägen som går parallellt med Idrottsvägen är i bra skick trots att den är gammal 
och porig. Delsträckan vid Storängsallén är också i bra skick förutom en del 
tjälsprickor och krackelering. De flesta skador/deformationer finns vid Hagaskolan 
där de båda delsträckorna sammanbinds. Lokala sättningar, kantsprickor, slaghål och 
lagningar/lappningar finns där. Sammanvägt statusbetyg, 3.  
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5.28 E22 (Nr 28) 

Relativt bra skick med tanke på den förmodade åldern. Tjälsprickor, kantsprickor och 
stensläpp förekommer, men har inte någon större inverkan på helhetsbedömningen. 
Största defekten på sträckan är alla ojämnheter som kommer från sättningar och 
lagningar/lappningar. Sammanvägt statusbetyg, 4.   

5.29 Länsmansgatan (Nr 29) 

Tjälsprickor och kantsprickor förekommer och på minst ett ställe har sprickorna 
utvecklats till krackelering. Lagningar finns och bidrar bland annat med ojämnheter 
på sträckan. I det stora hela är dock sträckan i bra skick. Sammanvägt statusbetyg, 4.  

5.30 Länsmansgatan (Nr 30) 

De enda skadorna på den här sträckan är kantsprickor, och de är väldigt få. 
Sammanvägt statusbetyg, 4.   

5.31 Länsmansgatan (Nr 31) 

Tjälsprickor, kantsprickor och spårdjup förekommer. Spårdjupen är dock inte särskilt 
djupa. Sammanvägt statusbetyg, 4. 

5.32 Länsmansgatan (Nr 32) 

Det finns skador på lagningarna/lappningarna i form av fogsprickor och separation. 
En bit asfalt på cirka 50 cm har flyttats/rasat några cm i kanten av någon oförklarlig 
anledning. Spårdjup och tjälsprickor förekommer också på sträckan. Sammanvägt 
statusbetyg, 4. 

5.33 Länsmansgatan (Nr 33) 

 Sprickskadorna består av tjälsprickor och tvärgående sprickor. Spårdjup och 
ojämnheter förekommer också. Sammanvägt statusbetyg, 4. 

5.34 Länsmansgatan (Nr 34) 

Den här sträckan har många brister. Spårdjup, ojämnheter, sprickor i hjulspår och 
krackelering förekommer på i stort sätt hela sträckan. Slaghål finns på en stor del av 
sträckan och tvärgående sprickor förekommer. De lagningar som är gjorda är i dåligt 
skick. Sammanvägt statusbetyg, 1.  
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5.35 Skönberga (Nr 35) 

Lagningar/lappningar är utförda och visar på skador/defekter i form av sprickor och 
fogsprickor. Ett slaghål på cirka 20 cm i diameter finns. Tjälsprickor, sprickor i 
hjulspår, ojämnheter och spårdjup förekommer också. Sammanvägt statusbetyg, 3.  

5.36 Industrigatan (Nr 36) 

Lagningar är utförda på sträckan vilket har resulterat i ojämnheter i form av 
sättningar. Annars är det bara lite kantsprickor som finns att anmärka på. 
Sammanvägt statusbetyg, 4.  

5.37 Eriksvik (Nr 37) 

Relativt nylagd asfaltsbeläggning i bra skick. Det enda som finns att anmärka på är  
lite kantsprickor. Sammanvägt statusbetyg, 4. 

5.38 Skönbergagatan (Nr 38) 

Sträckan är precis nylagd. Dock borde man fortsatt att lägga ut ny beläggning på de 
sista tio metrarna. Det skulle ge ett mer enhetligt intryck. Sammanvägt  
statusbetyg, 4.  

5.39 Margaretagatan (Nr 39) 

Cirka fyrtio procent av sträckan är precis nylagd. Tråkigt nog har resten av sträckan 
inte fått någon ny beläggning. Den dåliga delsträckan visar på tjälsprickor och 
tvärgående sprickor i varierande storlek. Vägen är mycket ojämn och den har även 
lokala sättningar. Asfalten är gammal och på vissa ställen finns slaghål. Fogsprickor 
finns där lagningar/lappningar är utförda. Det finns en hel del rötter under 
beläggningen som har kommit fram och blivit synliga. Sammanvägt statusbetyg, 2.  

5.40 Margaretagatan (Nr 40) 

Tjälsprickor, kantsprickor och kantdeformationer förekommer, dock är det inte 
särskilt konstigt med tanke på att beläggningen verkar vara ganska gammal. 
Lagningar förekommer med tillhörande ojämnheter och fogsprickor. Sammanvägt 
statusbetyg, 3.  

5.41 Margaretagatan (Nr 41) 

Lagningar är utförda och visar på fogsprickor. Lokala sättningar och kantsprickor 
förekommer. Sammanvägt statusbetyg, 4.   
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5.42 Björnstigen, Lostigen (Nr 42) 

Sträckan består av tre separata GC-vägar som ligger i samma område. De har ungefär 
samma status och bör repareras samtidigt vid framtida underhåll. Krackelering, 
hjulspår med sprickor, tvärgående sprickor och tjälspricker förekommer. 
Sammanvägt statusbetyg, 3. 

5.43 Husby (Nr 43) 

Asfalten är relativt gammal och små ojämnheter finns. Krackelering, spårdjup, 
sprickor i hjulspår, slaghål och tjälsprickor förekommer. Lagningarna har oftast 
fogsprickor runt sig. Sammanvägt statusbetyg, 3. 

5.44 Bielkegatan (Nr 44) 

Lagningar/lappningar med sättningar som följd förekommer. Annars finns det inget 
att anmärka på. Sammanvägt statusbetyg, 4.    

5.45 Dalgatan, Slättgatan (Nr 45) 

Asfalten är åldrad och grov. Tjälsprickor, kantsprickor, ojämnheter och stensläpp 
förekommer. På en del ställen finns krackelering. Sammanvägt statusbetyg, 3.  

5.46 Videgatan (Nr 46) 

Kraftig kantdeformation/spårdeformation och viss ojämnhet förekommer på hela 
sträckan. Tjälsprickor, tvärgående sprickor och slaghål finns också. I övrigt är det 
relativt kraftigt beväxt på sidorna med mossa, gräs och häckar. Sammanvägt 
statusbetyg, 2.  

5.47 Videgatan (Nr 47) 

Kantdeformation och ojämnheter finns på hela sträckan. Tjälsprickor av olika grad 
finns och krackelering börjar framträda lite var stans. I övrigt så förekommer det gräs 
på sträckan. Sammanvägt statusbetyg, 2.  

5.48 Hasselgatan (Nr 48) 

Lagningar med fosprickor finns samt ett stort slaghål. Vägen är relativt föråldrad. 
Sammanvägt statusbetyg, 3.  
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5.49 E22 (Nr49) 

Tjälsprickor, kantsprickor, ojämnheter och kantdeformation förekommer. Ett slaghål 
finns. Lagningar är utförda. Sammanvägt statusbetyg, 4.    

5.50 E22 (Nr 50) 

Sträckan är som sämst närmast Länsmansgatan. Lagningar är gjorda med fogsprickor 
som följd. Kraftiga tjälsprickor, kantsprickor och kantdeformationer finns. 
Sammanvägt statusbetyg, 3.    

5.51 Blå porten (Nr 51) 

Den här sträckan är delvis inte skyltad som GC-väg. I praktiken används den dock 
som det. Främst av skolungdomar från och till Bergaskolan. Sträckan har ganska 
varierande status. Tjälsprickor och kantsprickor finns och har bidragit till svår 
krackelering på en del ställen. Kantdeformationer och spårdjup med sprickor 
förekommer också. Lagningar är utförda vilket har lett till att marken har satt sig 
kraftigt med krackelering som följd. Sammanvägt statusbetyg, 3.    

5.52 Breda gränd, Bergsvägen (Nr 52) 

Liksom sträcka 51 så är inte heller denna skyltad med GC-vägskyltar. Här gäller 
”fordonstrafik förbjuden” och i praktiken fungerar sträckan som en GC-väg. 
Lagningar är gjorda och de är i bedrövligt skick, förmodligen pga. slarv. Skarvarna är 
väldigt grova och det förekommer krackelering och slaghål. Ojämnheter och 
kantsprickor finns och separation förekommer på nästan hela sträckan. Sammanvägt 
statusbetyg, 2.  
 

6 Underhållsplan 
 
Underhållsplanen innefattar asfaltkostnader bestående av maskinjustering och 
maskinbeläggning samt förarbete utfört av kommunen. GC-vägarna vid E22 är ej 
med i underhållsplanen då de sköts av vägverket. Budgeten som är avsatt till GC-
vägarna ligger på cirka 120 000 kr per år, och det räcker för att underhålla de 
prioriterade sträckorna. Kostnaderna varierar något i underhållsplanen mellan åren. 
Anledningen är att det ska bli ett mer tekniskt enhetligt underhåll av sträckorna. Att 
se vilka sträckor som är aktuella efter den femåriga underhållsplanen är väldigt 
komplext, om inte omöjligt. Följs den femåriga underhållsplanen så kommer den 
generella bilden av Söderköpings gatunät att vara bra. De resterande sträckorna 
kommer troligtvis inte att förfalla till liknande status. 
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6.1 Prioriterade sträckor 

Tabellen nedan visar vilka sträckor som kommer att ingå i underhållsplanen. Status, 
ungefärlig prioritet samt ytor och mått redovisas. Min prioritetsbedömning bygger på 
status. För att se om en hel eller bara en del av sträckan ska åtgärdas (se bilaga 54 ). 
 
 

Sträcka  Bredd Längd 
Aktuell 

yta  Status Prioritet  
Albogaleden (Nr 4) 4,0 m 390 m 1560 m2 1 3 
Oxelg. - Rönng. (Nr 5) 2,5 m 333 m 833 m2 2 5 
Högby (Nr 6) 2,5 m 342 m 855 m2 1 1 
Högby (Nr 7) 2,5 m 808 m 2023 m2 1 2 
Storängen (Nr 11)     35 m2 2 7 
Ringvägen (Nr 22) 3,0 m 104 m 312 m2 2 8 
Länsmansgatan (Nr 34) 3,6 m 89 m 320 m2 1 4 
Margaretagatan (Nr 39) 4,0 m 150 m  600 m2 2 6 
Videgatan (Nr 46) 2,8 m 32 m 90 m2 2 9 
Videgatan (Nr 47) 3,2 m 41 m 131 m2 2 10 
 

Tabell 1. Information om de prioriterade sträckorna 

6.2 Kostnader 

De olika asfaltskostnaderna är hämtade från upphandlingen mellan Skanska och 
Söderköpings kommun. Förarbeteskostnaderna bygger på kommunens lönekostnad, 
fordonskostnad samt materialkostnad i form av grus.  
 
Den asfalttyp som används till GC-vägarna är ABT 11 160/220. Det är en tät 
asfaltbetong med största stenstorlek på 11 mm. Priset för ABT 11 160/220 är 
uträknat till 57 kr (se 6.3.1 för uträkningar). I priset inkluderas alla kostnader från 
Skanska. Transport och personal etc.  
 
Vid eventuellt spårdjup etc. så fylls spåret med asfalt innan själva asfaltbeläggningen 
läggs, så kallad maskinjustering. Priset för asfalten är 560 kr/ton vilket innebär att 1 
m3 asfalt kostar 1344 kr (se 6.3.2 för uträkningar). Volymen asfalt som 
maskinjusteras uppskattas väldigt grovt, då det är mycket komplext att avgöra det. 
Maskinen som lägger asfaltsbeläggningen uppskattas kunna klara av ett spårdjup på 
10 mm. Alltså uppskattas alla spår som är djupare än 10 mm.  
 
Kommunens förarbeteskostnader bygger på följande information.  
 
- Arbetskraft 325 kr/h. 
- Lastbil 200 kr/h. 
- Traktor 300 kr/h. 
- Samkross 0/8. 112 kr/ton. 1,5 ton/m3 (Jehander Heidelberg Cement Group). 
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6.3 Upprättande av nyckeltal 

Här redovisas viktiga nyckeltal för de kommande uträckningarna i avsnitt 6.4.  

6.3.1 Beläggningskostnad per kvadratmeter 

35 millimeters höjd med asfalten ABT 11 160/220 kostar 50 kr/m2 enligt 
upphandling. Beläggningen som Skanska lägger är dock 40 mm och priset blir 
således följande:  
 
50/35 = 1,429 kr/mm/m2.  
 
1,429 * 40 = 57,20 kr/m2, avrundat till 57 kr/m2.   

6.3.2 Maskinjusteringskostnad  

Kostnaden för 1 ton ABT 11 160/220 är 560 kr. Densiteten för aktuell asfalttyp är 
2400 kg/m3. Kostnaden för en kubikmeter asfalt blir således 1344 kr.  
 
2,4 * 560 = 1344 kr/m3 

6.3.3 Gruskostnad per kubikmeter 

Samkross 0/8 kostar 112 kr/ton. En kubikmeter samkross väger 1,5 ton.  
 
122 * 1,5 = 168 kr/m3 

6.3.4 Arbetstid för kommunen  

Uppgifter om arbetstid och fordonsanvändning mm är uppskattat av Sven-Olof 
Andersson på kommunen. Sträcka nr 5 ligger till grund för min uträckning av 
nyckeltalet. Ytan på sträckan är 833 m2 och det går åt 40 arbetstimmar. I de fyrtio 
timmarna inkluderas en markarbetande man (8 timmar), en man i lastbil och en man i 
traktor (16 timmar vardera). 
 
Arbetstid: 833 / 40 = 20,83, avrundat till 21 m2/h.   

6.3.5 Justeringsmängd asfalt  

Detta är en väldigt grov uppskattning och den bygger på att 
maskinbeläggningsmaskinen klarar ett spårdjup på 10 mm utan att grunden behöver 
maskinjusteras.  
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Ett medelvärde på spårdjupsarean uppskattas till 0,008 m2 och bygger på ett 400 mm 
brett spår som är 30 mm djupt. Tre sådanna areor uppskattas på en längdsträcka. 
Alltså 0,024 m3/meter längdsträcka.  
 
0,024 * 1344 = 32,3 avrundat till 30 kr/längdmeter. 

6.4 Totalkostnad för varje sträcka 

Sträckorna 4, 22, 34, 46 och 47 behöver inte ny överbyggnad tillskillnad från 
sträckorna 5, 6, 7 och 39 som behöver det.  

6.4.1 Albogaleden (Nr 4) 

Beläggningskostnad 

Den totala ytan på sträckan är 1560 m2 och kostanden för asfaltbeläggningen ligger 
på 57 kr/m2.  
 
1560 * 57 = 88920, avrundat till 88 900 kr 

Justeringskostnad 

Sträckan som ska justeras är på 390 meter och kostnaden är 30 kr/längdmetern.  
 
30 * 390 = 11 700 kr   

Totalkostnad 

100 600 kr 

6.4.2 Oxelgatan, Rönngatan (Nr 5) 

Beläggningskostnad 

Den totala ytan på sträckan är 833 m2 och kostanden för asfaltbeläggningen ligger på 
57 kr/m2. 
 
833 * 57 = 47481 kr, avrundat till 47 500 kr 
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Förberedande arbete 

Förarbetet uppskattas ta fyrtio arbetstimmar. Traktor och lastbil används sexton 
timmar vardera. Gruset kostar 168 kr/m3 och läggs på ett djup av 0,1 m.  
 
Arbetskostnad: 40 * 325 = 13 000 kr 
Lastbilskostnad: 16 * 200 = 3 200 kr 
Traktorkostnad: 16 * 300 = 4 800 kr 
Grus: 833 * 0,1 *  168 =13994, avrundas till 14 000 kr 

Totalkostnad  

82 500 kr  

6.4.3 Högby (Nr 6) 

Beläggningskostnad 

Den totala ytan på sträckan är 855 m2 och kostanden för asfaltbeläggningen ligger på 
57 kr/m2. 
 
855 * 57 = 48735 kr, avrundat till 48 700 kr 

Förberedande arbete 

Förarbetet uppskattas ta fyrtioen arbetstimmar. Traktor och lastbil används sexton 
timmar vardera. Gruset kostar 168 kr/m3 och läggs på ett djup av 0,1 m. 
 
Arbetskostnad: 41 * 325 = 13325, avrundas till 13 300 kr 
Lastbilskostnad: 16 * 200 = 3260, avrundas till 3 200 kr 
Traktorkostnad: 16 * 300 = 4890, avrundas till 4 800 kr 
Grus: 855 * 0,1 *  168 = 14 364, avrundas till 14 400 kr 

Totalkostnad  

84 400 kr 
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6.4.4 Högby (Nr 7) 

Beläggningskostnad  

Den totala ytan på sträckan är 2023 m2 och kostanden för asfaltbeläggningen ligger på 
57 kr/m2. 
 
2023 * 57 = 115311 kr, avrundat till 115 300 kr 

Förberedande arbete 

Förarbetet uppskattas ta nittiosex arbetstimmar. Traktor och lastbil används trettionio 
timmar vardera. Gruset kostar 168 kr/m3 och läggs på ett djup av 0,1 m. 
 
Arbetskostnad: 96 * 325 = 31 200 kr 
Lastbilskostnad: 39 * 200 = 7 800 kr 
Traktorkostnad: 39 * 300 = 11 700 kr 
Grus: 2023 * 0,1 *  168 = 33 986, avrundas till 34 000 kr 

Totalkostnad 

200 000 kr 

6.4.5 Storängen (Nr 11) 

En yta på 35 m2 måste grävas upp för att få bort rötter som skapar ojämnheter och 
sprickor.  

Beläggningskostnad 

Den totala ytan på sträckan är 35 m2 och kostanden för asfaltbeläggningen ligger på 
57 kr/m2. 
 
35 * 57 = 1995, avrundat till 2 000 kr 

Förberedande arbete 

Förarbetet uppskattas ta två arbetstimmar. Traktor och lastbil används en timme 
vardera. Gruset kostar 168 kr/m3 och läggs på ett djup av 0,1 m. 
 
Arbetskostnad: 2 * 325 = 750, avrundas till 800 kr 
Lastbilskostnad: 1 * 200 = 200 kr 
Traktorkostnad: 1 * 300 = 300  kr 
Grus: 35 * 0,1 * 168 = 588, avrundas till 600 kr 
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Totalkostnad  

3 900 kr 

6.4.6 Ringvägen (Nr 22) 

Beläggningskostnad 

Den totala ytan på sträckan är 312 m2 och kostanden för asfaltbeläggningen ligger på 
57 kr/ m2. 
 
312 * 57 = 17784 kr, avrundat till 17 800 kr 

Justering 

Sträckan som ska justeras är 104 meter och kostnaden är 30 kr/längdmeter.  
 
30 * 104 = 3 120, avrundat till 3 100 kr  

Totalkostnad  

20 900 kr 

6.4.7 Länsmansgatan (Nr 34) 

Beläggningskostnad 

 
Den totala ytan på sträckan är 320 m2 och kostanden för asfaltbeläggningen ligger på 
57 kr/m2. 
 
320 * 57 = 18240 kr, avrundat till 18 200 kr 

Justeringskostnad  

Sträckan som ska justeras är 89 meter och kostnaden är 30 kr/längdmeter.  
 
30 * 89 = 2 670, avrundat till 2 700 kr    

Totalkostnad 

20 900 kr 
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6.4.8 Margaretagatan (Nr 39) 

Beläggningskostnad 

Den totala ytan på sträckan är 600 m2 och kostanden för asfaltbeläggningen ligger på 
57 kr/m2. 
 
600 * 57 = 34 200 kr 

Förberedande arbete 

Förarbetet uppskattas ta tjugonio arbetstimmar. Traktor och lastbil används elva 
timmar vardera. Gruset kostar 168 kr/m3 och läggs på ett djup av 0,1 m. 
 
Arbetskostnad: 29 * 325 = 9 425, avrundas till 9 400 kr 
Lastbilskostnad: 11 * 200 = 2 200 kr 
Traktorkostnad: 11 * 300 = 3 300 kr 
Grus: 600 * 0,1 *  168 = 10 080, avrundas till 10 100 kr 

Totalkostnad 

59 200 kr 

6.4.9 Videgatan (Nr 46) 

Beläggningskostnad  

Den totala ytan på sträckan är 90 m2 och kostanden för asfaltbeläggningen ligger på 
57 kr/m2. 
 
90 * 57 = 5 130, avrundat till 5 100 kr 

Justeringskostnad  

Sträckan som ska justeras är 32 meter och kostnaden är 30 kr/längdmeter.  
 
30 * 32 = 960, avrundat till 1 000 kr  

Totalkostnad 

6 100 kr 
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6.4.10 Videgatan (Nr 47) 

Beläggningskostnad  

Den totala ytan på sträckan är 131 m2 och kostanden för asfaltbeläggningen ligger på 
57 kr/m2. 
 
131 * 57 = 7 467, avrundat till 7 500 kr 

Justeringskostnad  

Sträckan som ska justeras är 41 meter och kostnaden är 30 kr/längdmeter.  
 
30 * 41 = 1 230, avrundat till 1 200 kr  

Totalkostnad 

8 700 kr 
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6.5 Femårig underhållsplan 

 
År Sträcka  Beläggning Justering  Ny överbyggnad Totalkostnad Summa/år  
              

2006 Nr 6 48 700:- Nej 35 700:- 84 400:-   
  Nr 11 2 000:- Nej 1 900:- 3 900:-   
  Nr 34  18 200:- 2 700:- Nej 20 900:-   
            109 200:- 
              

2007 Nr 7 115 300:- Nej 84 700:- 200 000:-   
            200 000:- 
              

2008 Nr 4  88 900:- 11 700:- Nej 100 600:-   
            100 600:- 
              

2009 Nr 5 47 500:- Nej 35 000:- 82 500:-   
            82 500:- 
              

2010 Nr 22 17 800:- 3 100:- Nej 20 900:-   
  Nr 39 34 200:- Nej 25 000:- 59 200:-   
  Nr 46 5 100:- 1 000:- Nej 6 100:-   
  Nr 47 7 500:- 1 200:- Nej 8 700:-   
            94 900:- 

 
Tabell 2. Femårig underhållsplan för GC-vägar 

 
 
7 GIS 
 
GIS står för geografiskt informationssystem och bygger på insamling av geografisk 
data som sedan förs in i ett GIS-baserat dataprogram. GIS är till stor användning för 
bl.a. kommuner, statliga verk och länsstyrelser. Informationen används bl.a. vid 
samhällsplanering, bygglov, kultur- och naturmiljö, miljöavfall, turistintressen, 
service till medborgarna mm (Eklundh, 1999). 

7.1 ArcView  

Vid införandet av geografisk information så används programmet ArcView i 
Söderköpings kommun. Med AcView kan man bl.a. visualisera, analysera- och 
integrera geografisk data samt skapa och redigera geografisk data.  
(http://www.lantmateriet.se). 
 
Söderköpings kommun/Ramunderstaden saknar statusredovisning av GC-vägarna i 
deras GIS-databas. Införandet av statusbetygen innebär att man lätt kan sätta sig in i 
vilka GC-vägar som är i behov av underhåll. En karta visar alla GC-vägar i fyra olika 
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färger (se figur 17). Status 1 har färgen röd, 2 har färgen orange, 3 har färgen gul och 
4 har färgen grön. När en sträcka blivit reparerad/underhållen så kan man lätt ändra 
färg/status på objektet och få en uppdaterad karta.     

7.2 Inmatning i Arcview 

Vid inmatning av data så skapas ett nytt tema (kartlager) som används för att rita in 
GC-vägarna på (se figur 17). Vid varje GC-sträcka så läggs en tabell till där 
information om sträcknummer och status finns. Som hjälp vid inmatningen av GC-
vägarna så används vissa av kommunens befintliga GIS-teman på bl.a. fastigheter, 
gator och industrier (se figur 16). De kartorna underlättar vid införandet av det nya 
lagret då man kan se var man ska rita ut GC-vägarna. Det färdiga införandet kan ses 
som en ensam karta över alla asfalterade GC-vägar eller tillsammans med andra 
kartor (se figur 16) över staden.  
 
 
 

 
 

Figur 16. ArcView-karta över Söderköping  
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Figur 17. ArcView-karta över asfalterade GC-vägar  
 
 
8 Slutsats och diskussion  
 
Förhoppningen är att underhållsplanen kommer att användas av Söderköpings 
kommun, då det är ett faktum att den verkligen behövs. Om underhållsplanen följs så 
kommer den generella statusen på GC-vägarna i Söderköping att se betydligt bättre 
ut om fem år. Det är inte troligt att de resterande sträckorna kommer att förfalla till 
den nivå som de aktuella underhållsträckorna har. Med underhållsplanen kommer 
kommunen ikapp förfallet av GC-vägarna. Att sia om vilka sträckor som är på tur 
efter denna femåriga plan är mycket komplext. Dolda skador, tunga fordon är 
faktorer som bl.a. kan komma att uppträda och som är omöjligt att förutse. Därför 
borde en uppföljning av rapporten ske om fem år.      
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Bilaga 1 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Albogaleden (Nr 1)  
 
Datum: 2005-09-27 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup         
Sprickbildning         
Sprickor i hjulspår         
Krackelering         
Tvärgående sprickor         
Tjälsprickor         
Fogsprickor         
Kantsprickor 1      ej av betydelse 
Ytliga skador och defekter         
Lokala sättningar         
Ojämnheter         
Kantdeformation         
Separation         
Blödande beläggning         
Stensläpp         
Slaghål         
Åldrad beläggningsyta         
Skador vid lagningar         
Avvattning och dränering         
Otillräcklig ytvattenavledning          
Vidtagna åtgärder         
Lagning/lappning       Nej 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 4. 
 
 
 
 
 



   

 

Bilaga 2 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Albogaleden (Nr 2)  
 
Datum: 2005-09-27 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar  
Spårdjup 1    
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor 1    
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation 1    
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning 1    
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 4. 
 
 
 
 
 



   

 

 
Bilaga 3 

 
Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 

 
 
 
Objektets beteckning: Albogaleden (Nr 3)  
 
Datum: 2005-09-28 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup 1-2    
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår  2   
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor     
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar  1-2   
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta   1  
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning 1    
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning     
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 3. 
 
 
 



   

 

Bilaga 4 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Albogaleden (Nr 4)  
 
Datum: 2005-09-28 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup   1  
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering   2-3  
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor   1-2  
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter   1  
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta   1  
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning 1    
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 1.   
 
 
 
 
 



   

 

Bilaga 5 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Oxelgatan - Rönngatan (Nr 5)  
 
Datum: 2005-09-27 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering 1    
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor  1-2   
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar  1-2   
Ojämnheter   2  
Kantdeformation 1    
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta  1   
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning 1    
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Nej 
 
Övrigt: Extrem gräsväxt på vägsträckan. Sammanvägt statusbetyg: 2.   
 
 
 
 



   

 

Bilaga 6 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Högby (Nr 6)  
 
Datum: 2005-09-28 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup  2   
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår  1   
Krackelering  1-3   
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor  1   
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar 1-3    
Ojämnheter   2-3  
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta   1  
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 1.   
 
 
 
 
 



   

 

Bilaga 7 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Högby (Nr 7)  
 
Datum: 2005-09-28 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup  2   
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår   2  
Krackelering   2-3  
Tvärgående sprickor 1    
Tjälsprickor   1  
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter   2-3  
Kantdeformation  3   
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål 3    
Åldrad beläggningsyta   1  
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Nej 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 1.   
 
 
 
 



   

 

Bilaga 8 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Liljerumsvägen (Nr8)  
 
Datum: 2005-09-28 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor     
Fogsprickor     
Kantsprickor 1    
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta   1  
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 4.   
 
 
 
 



   

 

Bilaga 9 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Alboga (Nr 9)  
 
Datum: 2005-09-28 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup  1   
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår 1    
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor     
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning 1    
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning     
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 4.   
 
 
 
 



   

 

Bilaga 10 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Alboga (Nr 10)  
 
Datum: 2005-09-28 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup 1    
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering 2    
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor 1    
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation  2   
Separation 2    
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar 2    
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning 1    
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 3.   
 
 
 
 



   

 

Bilaga 11 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Alboga, storängen (Nr11)  
 
Datum: 2005-09-29 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering 1    
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor  1   
Fogsprickor     
Kantsprickor 1    
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation 1    
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning     
 
Övrigt: Trädrötter bildar sprickor. Sammanvägt statusbetyg: 2.   
 
 
 
 



   

 

Bilaga 12 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Tyketorp (Nr 12)  
 
Datum: 2005-09-29 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor     
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning     
 
Övrigt: Ganska grov asfalt. Sammanvägt statusbetyg: 4.   
 



   

 

Bilaga 13 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Broby (Nr 13)  
 
Datum: 2005-09-29 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor 1    
Fogsprickor 2    
Kantsprickor 1    
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp  1   
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta   2  
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning     
 
Övrigt: Grov asfaltsblandning. Sammanvägt statusbetyg: 3.   
 



   

 

Bilaga 14 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Broby (Nr 14)  
 
Datum: 2005-09-29 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup  1-2   
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår 1    
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor  2   
Fogsprickor 2    
Kantsprickor  2   
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation 2    
Blödande beläggning     
Stensläpp 1    
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar 2    
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning    En vattenpöl 
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Mycket skadad lagning. Sammanvägt statusbetyg: 3.   
 



   

 

Bilaga 15 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Broby (Nr 15)  
 
Datum: 2005-09-29 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup  1   
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår 1    
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor     
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 3.   
 



   

 

Bilaga 16 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: E22 (Nr 16)  
 
Datum: 2005-09-30 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup  1-2   
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor 2    
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar 2   Fogsprickor 
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 3.   
 



   

 

Bilaga 17 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: E22 (Nr 17)  
 
Datum: 2005-09-30 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor 1    
Tjälsprickor 3    
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar 3   Fogspr/ojämnhe 
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning     
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 3.   
 



   

 

Bilaga 18 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: E22 (Nr 18)  
 
Datum: 2005-09-30 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor     
Fogsprickor     
Kantsprickor 2    
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter 1    
Kantdeformation 3    
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar    Fogspr/ojämnhe 
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Område på cirka 10 meter som har kraftig kantdeformation/sättning. 
Sammanvägt statusbetyg: 2.   
 



   

 

Bilaga 19 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: E22 (Nr 19)  
 
Datum: 2005-09-30 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor     
Fogsprickor     
Kantsprickor 1-2    
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter 1    
Kantdeformation     
Separation 2    
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta 1    
Skador vid lagningar    Fogsprickor 
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning     
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 4.   
 



   

 

Bilaga 20 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Östra rydsvägen (Nr 20)  
 
Datum: 2005-10-03 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor 2    
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar 1    
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 4.   
 



   

 

Bilaga 21 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Ringvägen (Nr 21)  
 
Datum: 2005-10-03 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor 1   Ej svåra tjälsp. 
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning     
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 4.   
 



   

 

Bilaga 22 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Ringvägen (Nr 22)  
 
Datum: 2005-10-03 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup 1    
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor 1    
Fogsprickor     
Kantsprickor 1    
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter 2    
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar   2 Fogsprickor 
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Varierad asfaltsålder. Sammanvägt statusbetyg: 2.   
 



   

 

Bilaga 23 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Ringvägen (Nr 23)  
 
Datum: 2005-10-03 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor 3    
Tjälsprickor  1-3   
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål 2    
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar 2   Fogsprickor 
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Många lagningar. Sammanvägt statusbetyg: 3.   
 



   

 

Bilaga 24 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Fixområdet (Nr 24)  
 
Datum: 2005-09-28 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor 1-2    
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning     
 
Övrigt: Ganska nylagd. Sammanvägt statusbetyg: 3.   
 



   

 

Bilaga 25 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Storängen (Nr 25)  
 
Datum: 2005-10-03 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup  1   
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor     
Fogsprickor     
Kantsprickor 3    
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation 1    
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar    Fogsprickor 
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 3.   
 



   

 

Bilaga 26 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Storängen (Nr 26)  
 
Datum: 2005-10-03 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering 1    
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor 2    
Fogsprickor     
Kantsprickor 1    
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Nej 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 3.   
 



   

 

Bilaga 27 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Storängen (Nr 27)  
 
Datum: 2005-10-04 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering 1    
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor 1    
Fogsprickor     
Kantsprickor 1    
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål 1    
Åldrad beläggningsyta   1  
Skador vid lagningar    Fogsprickor 
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Grovporig asfalt vid sporthallen dock i mycket gått skick i övrigt. 
Sammanvägt statusbetyg: 3.   
 



   

 

Bilaga 28 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: E22 (Nr 28)  
 
Datum: 2005-10-04 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor 1    
Fogsprickor     
Kantsprickor 1-2    
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter 1    
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp 1    
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar    Fogsprickor 
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 4.   
 



   

 

Bilaga 29 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Länsmansgatan (Nr 29)  
 
Datum: 2005-10-05 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering 3    
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor 2    
Fogsprickor     
Kantsprickor 1    
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter 1    
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 4.   
 



   

 

Bilaga 30 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Länsmansgatan (Nr 30)  
 
Datum: 2005-10-05 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor     
Fogsprickor     
Kantsprickor 2   Väldigt lite 
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Nej 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 4.   
 



   

 

Bilaga 31 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Länsmansgatan (Nr 31)  
 
Datum: 2005-10-05 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup  1   
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor 2    
Fogsprickor     
Kantsprickor 1    
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Nej 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 4.   
 



   

 

Bilaga 32 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Länsmansgatan (Nr 32)  
 
Datum: 2005-10-05 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup  1   
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor 1    
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation 1   Bit "flyttad" 
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar 2   Fogsprickor 
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning     
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 4.   
 



   

 

Bilaga 33 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Länsmansgatan (Nr 33)  
 
Datum: 2005-10-05 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup  2   
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor 1    
Tjälsprickor 2    
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter 1    
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning     
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 4.   
 



   

 

Bilaga 34 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Länsmansgatan (Nr 34)  
 
Datum: 2005-10-05 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup   2  
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår   2  
Krackelering   2  
Tvärgående sprickor 1    
Tjälsprickor   2  
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter   1  
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål  1-3   
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar 3    
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 1.   
 



   

 

Bilaga 35 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Skönberga (Nr 35)  
 
Datum: 2005-10-05 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup 2    
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår 1    
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor 1    
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter 1    
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål 3    
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar 2   Fogsprickor 
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning     
 
Övrigt: Mossbeväxt. Sammanvägt statusbetyg: 3.   
 



   

 

Bilaga 36 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Industrigatan (Nr 36)  
 
Datum: 2005-10-06 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor     
Fogsprickor     
Kantsprickor 1    
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar    Ojämnheter 
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 4.   
 



   

 

Bilaga 37 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Eriksvik (Nr 37)  
 
Datum: 2005-10-06 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor     
Fogsprickor     
Kantsprickor 1   Väldigt lite 
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning     
 
Övrigt: Relatvt nylagd. Sammanvägt statusbetyg: 4.   
 



   

 

Bilaga 38 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Skönbergagatan (Nr 38)  
 
Datum: 2005-10-06 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor     
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning     
 
Övrigt: Precis nylagd. Sammanvägt statusbetyg: 4.   
 



   

 

Bilaga 39 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Margaretagatan (Nr 39)  
 
Datum: 2005-10-06 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor  1-2   
Tjälsprickor  1-3   
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar 1-2    
Ojämnheter  1   
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål 1-2    
Åldrad beläggningsyta  2   
Skador vid lagningar 2   Fogsprickor 
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Rötter syns ur asfalten och har skapat sprickor. Varierad asfaltsålder på 
sträckan. Sammanvägt statusbetyg: 2.   
 



   

 

Bilaga 40 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Margaretagatan (Nr 40)  
 
Datum: 2005-10-06 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor 1    
Fogsprickor     
Kantsprickor 2    
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar    Fogsprickor 
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 3.   
 



   

 

Bilaga 41 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Margaretagatan (Nr 41)  
 
Datum: 2005-10-06 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor     
Fogsprickor     
Kantsprickor 2    
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar 1    
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar    Fogsprickor 
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 4.   
 



   

 

Bilaga 42 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Björn- och lostigen(Nr 42 )  
 
Datum: 2005-10-06 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup  2   
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår 2    
Krackelering  2   
Tvärgående sprickor 2    
Tjälsprickor   1  
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta  1   
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning     
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 3.   
 



   

 

Bilaga 43 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Husby (Nr 43)  
 
Datum: 2005-10-06 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup 1    
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering 1    
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor 1    
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter 1    
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål 2    
Åldrad beläggningsyta  2   
Skador vid lagningar    Fogsprickor 
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 3.   
 



   

 

Bilaga 44 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Bielkegatan (Nr 44)  
 
Datum: 2005-10-07 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor     
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar    Fogsp. / sättning 
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 4.   
 



   

 

Bilaga 45 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Dalgatan, slättgatan (Nr 45)  
 
Datum: 2005-10-07 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering 1    
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor 2    
Fogsprickor     
Kantsprickor 1    
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter 1   lite 
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp 1    
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta 1    
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning     
 
Övrigt: Grov asfalt. Sammanvägt statusbetyg: 3.   
 



   

 

Bilaga 46 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Videgatan (Nr 46)  
 
Datum: 2005-10-07 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor 1    
Tjälsprickor 1    
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter 1    
Kantdeformation   2  
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål 3    
Åldrad beläggningsyta   1  
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning     
 
Övrigt: Gräs- häck och mossbeväxt. Sammanvägt statusbetyg: 2.   
 



   

 

Bilaga 47 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Videgatan (Nr 47)  
 
Datum: 2005-10-07 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering 1    
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor  1-2   
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter 1    
Kantdeformation 2    
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Nej 
 
Övrigt: Lite gräsbeväxt. Sammanvägt statusbetyg: 2.   
 



   

 

Bilaga 48 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Hasselgatan (Nr 48)  
 
Datum: 2005-10-07 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor     
Fogsprickor     
Kantsprickor     
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation     
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål 3    
Åldrad beläggningsyta   2  
Skador vid lagningar    Fogsprickor 
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 3.   
 



   

 

Bilaga 49 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: E22 (Nr 49)  
 
Datum: 2005-10-05 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor  1   
Fogsprickor     
Kantsprickor 1-2    
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter 1    
Kantdeformation 1    
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål 2    
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar     
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 4.   
 



   

 

Bilaga 50 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: E22 (Nr 50)  
 
Datum: 2005-10-05 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering     
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor  1-3   
Fogsprickor     
Kantsprickor 2    
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation 2    
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål 1    
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar    Fogsprickor 
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 3.   
 



   

 

Bilaga 51 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Blå porten (Nr 51)  
 
Datum: 2005-10-07 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup 1    
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår 1    
Krackelering 1-3    
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor     
Fogsprickor     
Kantsprickor 2    
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter     
Kantdeformation   2  
Separation     
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål     
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar 3   Fogsp. krack. sät 
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 3.   
 



   

 

Bilaga 52 
 

Protokoll för tillståndsbedömning av gång- och cykelvägar 
 
 
 
Objektets beteckning: Breda gränd, bergsvägen (Nr 52)  
 
Datum: 2005-10-07 
 
Besiktning av: Andreas Rydin 
 
Fyll i svårighetsgrad 1-3 enligt beskrivning i skadehandboken. 
 
    UTBREDNING     
  Lokal Måttlig Generell   
Spårbildning <20% 20-50% >50 % Anmärkningar 
Spårdjup     
Sprickbildning     
Sprickor i hjulspår     
Krackelering 2-3    
Tvärgående sprickor     
Tjälsprickor     
Fogsprickor     
Kantsprickor 1    
Ytliga skador och defekter     
Lokala sättningar     
Ojämnheter 1    
Kantdeformation     
Separation  2   
Blödande beläggning     
Stensläpp     
Slaghål 1-2    
Åldrad beläggningsyta     
Skador vid lagningar    Fogsprickor mm 
Avvattning och dränering     
Otillräcklig ytvattenavledning     
Vidtagna åtgärder     
Lagning/lappning    Ja 
 
Övrigt: Sammanvägt statusbetyg: 2.   
 
  
 
 

 


