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Sammanfattning 

Tillståndet på grusvägnätet varierar kraftigt, speciellt under tjällossning då tillåten 
axellast på vissa vägar måste sättas ned. Med mål att förbättra tillståndet på grusvägar i 
norra Sverige vill Vägverket Region Norr och Region Mitt undersöka möjligheterna 
att använda ett program för planering av drift- och underhållsåtgärder. Programmet, 
Highway Development and Management HDM-4, simulerar bland annat 
tillståndsutvecklingen utifrån nedbrytning och åtgärdseffekter samt utför 
lönsamhetsanalyser för olika åtgärdsalternativ. 

Denna litteraturstudie har utförts inom ramarna för ett doktorandprojekt vid Luleå 
tekniska universitet. Syftet med projektet är att klargöra hur väl HDM-4 återskapar de 
förhållanden som vi har i norra Sverige, vad gäller bland annat klimat och geologi. 

Målet med litteraturstudien har varit att samla kunskaper kring grusvägars uppbyggnad, 
nedbrytning, skador och underhållsmetoder samt tillståndsbedömningar.  För att ge en 
förståelse för hur dessa områden behandlas runt om i världen har verksamheten som 
pågår kring grusvägar i ett antal länder studerats. Dessutom har modellerna som HDM-
4 bygger på kortfattat beskrivits för att ge en förståelse kring vilka parametrar som 
programmet tar hänsyn till. Detta har gjorts i kapitel 1-6 som sammanfattats nedan. 

 

Kapitel 1 redogör för bakgrunden till litteraturstudien, syfte och begränsningar. 

Kapitel 2 resumerar dimensioneringsförfarandet för grusvägar i Finland, Norge, 
Skottland, USA och Kanada samt Sverige. Beskrivning av de parametrar som ingår vid 
dimensionering och materialparametrar för grusmaterialet ingår här. 

Kapitel 3 redogör för olika metoder av grusvägsunderhåll där även tillvägagångssätt och 
orsak till underhållet är förklarat. 

Kapitel 4 beskriver olika parametrar som orsakar nedbrytning av grusvägar och de 
skador som uppkommer på grund av brister i t.ex. materialval eller dränering. 

Kapitel 5 sammanfattar olika system för tillståndsbedömning av grusvägar. 
Bedömningssystem från Finland, Norge, Skottland, USA, Kanada och Sverige finns 
beskrivna. 

Kapitel 6 summerar och redogör för de parametrar som ingår i beräkningssambanden i 
nedbrytnings- och åtgärdsmodellen i HDM-4. Utöver detta sammanfattas även 
användandet av programmet internationellt med fokus på Finland, Norge, Skottland, 
USA, Kanada samt Sverige. 





 
Abstract 

III 

Abstract 

The condition of the gravel road network varies a lot, especially during thaw 
weakening as maximum axial load have to be decreased on some roads. In order to 
enhance the condition of gravel roads in northern Sweden, the Swedish national road 
administration evaluates the possibilities of using a computer program for planning of 
operation and maintenance. The computer program, Highway Development and 
Management HDM-4, simulates the condition variations due to deterioration and 
maintenance effects as well as the profitability of different operation and maintenance 
strategies. 

This literature study has been conducted within a PhD project at Luleå University of 
Technology. The purpose of the project is to evaluate how well HDM-4 reflects the 
conditions in northern Sweden, concerning climate, geology, traffic situation etc.  

The aim of the literature study has been to gather information about gravel road 
design, deterioration, deformations, operation and maintenance and condition rating 
systems from a number of countries. A description of the models, road deterioration 
and road works effects, has also been included for the understanding of the parameters 
integrated in the models. The study is divided into six chapters which are described 
below. 

 

Chapter 1 describes the background of the literature study as well as its purpose and 
limitations. 

Chapter 2 contains a description of the design specifications in Finland, Norway, 
Scotland, USA and Canada in addition to Sweden. A characterization of different 
parameters used in the design and material properties for the gravel material are 
included in this chapter. 

Chapter 3 summarize different methods of operation and maintenance; how it is 
conducted and the purpose of it.  

Chapter 4 explains different parameters affecting deterioration and deformations caused 
by e.g. inadequate gravel material or deficient drainage. 

Chapter 5 review systems for condition rating of gravel roads used in Finland, Norway, 
Scotland, USA, Canada and Sweden.  

Chapter 6 describes the HDM-4 models of deterioration and road works effects and the 
parameters included in the equations. Besides this, the international usage of HDM-4, 
with focus on Finland Norway, Scotland, USA, Canada and Sweden, is also included. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Under åren 2000 och 2001 bedrev Vägverket Region Norr tillsammans med 
Vägverkets huvudkontor ett pilotprojekt för att klargöra möjlig användning av ett 
datorbaserat planeringsverktyg för drift- och underhållsåtgärder. Pilotprojektet visade att 
programmet hade stora möjligheter för olika planeringsändamål, men att det måste 
testas ytterligare för våra svenska förhållanden. 

Syftet med att i framtiden använda planeringsverktyget är att kunna simulera grusvägars 
tillståndsutveckling och lönsamhet vid olika underhållsstrategier. Genom detta är 
förhoppningen att utifrån en given budget utföra det lämpligaste underhållet för att öka  

 

Figur 1. Tillståndsutveckling pga. åtgärds- och nedbrytningsförloppet. 
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standarden på grusvägnätet. I Figur 1 visas en principskiss över hur en grusväg bryts ned 
och åtgärdas och åskådliggör teoretiskt hur planeringsverktyget förväntas fungera. 
Dagens standard byggs successivt upp över ett flertal år tills en önskad standard 
uppnåtts. Ju bättre tillstånd vägen har desto mindre åtgärd krävs för att öka standarden 
ytterligare och nedbrytningen sker i en långsammare takt. 

1.2. Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att samla kunskaper kring grusvägars beteende och 
planeringsverktyget för att möjliggöra ytterligare validering.  

Grusvägars uppbyggnad och underhållsstrategier samt tillståndsbedömning i Finland, 
Norge, Skottland, USA och Kanada, förutom Sverige, har studerats. Parametrar som 
påverkar nedbrytning och de skador som uppkommer på grusvägar finns också 
beskrivet.  

De modeller som planeringsverktyget, Highway Development and Management 
System, bygger på har kortfattat beskrivits för att ge en förståelse av programmet och de 
parametrar som ingår. Utöver detta har även användningen av programmet i de länder 
som ovan uppräknats studerats. 

1.3. Avgränsningar 
Litteraturstudien kommer endast att beröra grusvägar och inga typer av belagda vägar 
eller bundna material. Vad gäller uppbyggnad av grusvägar har olika länders nuvarande 
dimensioneringsspecifikationer studerats. Eventuella förändringar finns därmed inte 
presenterade. De underhållsmetoder som beskrivs är endast förlagda till 
barmarksperioden, varför inget vinterunderhåll finns inkluderat. 

Endast arbete som gjorts inom Finland, Norge, Skottland, USA, Kanada och Sverige 
har studerats. Detta urval har gjorts i samråd med Vägverket Region Norr och Region 
Mitt. Material som skrivits på annat språk än svenska, engelska och norska har inte 
granskats. Information för Finland kring ämnet har därför erhållits genom 
personkontakter inom finska vägverket. 
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2. Grusvägsuppbyggnad 

I detta kapitel beskrivs nybyggda grusvägars uppbyggnad i Sverige, Norge, Finland, 
Skottland, USA och Kanada. De parametrar som respektive land tar hänsyn till vid 
dimensionering tas upp samt materialparametrar för de olika lagren i 
vägkonstruktionen. Någon dimensionering enligt dimensioneringssystemen i de 
inkluderade länderna har inte utförts. 

Grusvägar i allmänhet byggs upp av slitlager och bärlager samt eventuellt 
förstärkningslager och skyddslager. Detta gäller för nybyggnation av grusvägar, men de 
flesta grusvägar är inte uppbyggda enligt detta utan består av ett gruslager där skillnad 
mellan slitlager och bärlager i en del fall kan noteras men i regel är omöjliga att urskilja. 
I Figur 2 nedan visas en principskiss över en grusvägs teoretiska uppbyggnad.  

 

 
Figur 2. Olika delar i en grusvägskonstruktion. 
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2.1. Sverige 
Grusvägnätet i norra Norrland utgör 36 % av det totala vägnätet och i södra Norrland 
27 %, dvs. 32 % av det totala vägnätet i de båda regionerna. Den totala siffran för hela 
Sverige ligger på 21 %. 

I Sverige används dimensioneringsverktyget PMS Objekt, Pavement Management 
System, för att beräkna lagertjocklekar i vägar. Enligt dimensioneringsförfarande i PMS 
Objekt är det konstruktionstyp, antalet ekvivalenta standardaxlar, undergrundsmaterial 
och klimatzon som påverkar lagertjocklekarna. För respektive klimatzon finns maximal 
tillåten vertikal töjning för terrassytan angivet som ett dimensioneringskriterium. Vid 
dimensioneringen beräknas lagertjocklekarna utifrån detta krav. Antalet ekvivalenta 
standardaxlar beräknas utifrån ÅDT, andelen tunga fordon, antalet standardaxlar per 
tungt fordon och förändringar i trafikmängd under vägens livslängd.  

Vid dimensionering på undergrundsmaterial som består av grovkorniga till finkorniga 
jordarter och organiska mineraljordarter, materialtyp 2-5 enligt ATB Väg 2004, ska 
slitlagret ha en tjocklek på 50 mm och bärlagret 100 mm. Förstärkningslagret och 
skyddslagret varierar i tjocklek med hänsyn till bärighet respektive tjällyftning. Vid 
nybyggnation ska den sammanlagda lagertjockleken av bär- eller förstärkningslager vara 
minst 500 mm. För en överbyggnad på berggrund krävs inget förstärkningslager eller 
skyddslager då bärighet och tjällyftning inte är något problem. I detta fall byggs 
vägkonstruktionen upp av ett slitlager på 50 mm och bärlager på 150 mm.  

På grund av låg nybyggnation av grusvägar i Sverige är det få vägar som uppfyller dessa 
normer. De flesta grusvägarna är ursprungligen inte konstruerade enligt några 
föreskrifter utan de är gamla körvägar som på senare tid belagts med grusmaterial. På 
grund av detta har många grusvägar tunnare lagertjocklekar och svagare uppbyggnad än 
vad som rekommenderas. 

I Sverige används krossat naturgrus och krossat berg som huvudsakligt 
vägbyggnadsmaterial i slitlager, bärlager och förstärkningslager. På senare år har 
användandet av krossat berg ökat på grund av hårdare restriktioner för att använda 
naturgrus. 

Tillåtna intervall för variationer i kornstorleksfördelningen i slitlager, bärlager och 
förstärkningslager finns reglerat i ATB Väg 2004 enligt Figur 3, Figur 4 och Figur 5. I 
diagrammen beskriver det heldragna intervallet de krav på kornstorleksfördelning som 
gäller för enskilda prover tagna i vägkroppen. Det streckade intervallet visar kraven på 
kornstorleksfördelningen för inköpt material samt om materialet hämtas i väglinjen. 

Kvaliteten på materialen är densamma oavsett vilket lager som studeras. Den organiska 
halten får inte överstiga 2 vikt % i vägkroppen oavsett om materialet köpts eller hämtats 
ur väglinjen. Krossytegraden, dvs. andelen korn med helt rundade ytor får inte 
överstiga 50 %, Micro-Devalvärdet får inte överstiga 35 % och finjordshalten ska ligga 
mellan 8-15 %. Micro-Devalvärdet beskriver andelen material mindre än 1.6 mm av 
massan på ursprungsprovet efter att nötning enligt standardmetod utförts. För 
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skyddslagret gäller samma krav som för skyddslagret i belagda vägar, dvs. det ska bestå 
av ett icke tjälfarligt material. 
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Figur 3. Kornfördelning hos slitlagret enligt ATB Väg 2004. 
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Figur 4. Kornfördelning hos bärlagret enligt ATB Väg 2004. 
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Figur 5. Kornfördelning hos förstärkningslagret enligt ATB Väg 2004. 

Grusvägar ska dimensioneras så att tjällyftningen under en medelvinter inte överstiger 
240 mm för nybyggda vägar och 320 mm för bärighetsförbättrade vägar. 
Dimensionering för tjällyftning utgår från vilken typ av material undergrunden består 
av. Jordarterna indelas i fyra klasser beroende på tjällyftande egenskaper. Klass 1: ”Icke 
tjällyftande jordarter”, består av grovkorniga jordarter samt organiska jordarter med en 
organisk halt över 20 %. Klass 2: ”Något tjällyftande jordarter” utgör blandkorniga 
jordarter med finjordshalt mindre än 30 vikt %. Finkorniga jordarter med lerhalt större 
än 40 vikt % och finkorniga jordarter med finjordshalt över 30 vikt % tillhör klass 3: 
”Måttligt tjällyftande jordarter.” Klass 4: ”Mycket tjällyftande jordarter” består av finkorniga 
jordarter med lerhalt lägre än 40 vikt %. [Vägverket 2004] 

2.2. Finland 
Av det allmänna vägnätet består 30 000 km av grusväg, vilket är ca 36 % av hela finska 
vägnätet. I norra Finland ligger denna siffra på ungefär 34 %. [Tiehallinto 2002] 

Grusvägar i Finland dimensioneras med 10 års livslängd på slitlagret. Vid 
dimensionering beräknas ekvivalent axellast med hjälp av ÅDT, andelen tunga fordon, 
ökning av trafikmängd i framtiden, teknisk livslängd och vägbredd för att sedan 
användas vid bestämning av lagertjocklekar i vägkroppen. Utifrån nämnda parametrar 
väljs konstruktionstyp och lagertjocklekar beräknas. För en grusväg med ÅDT mindre 
än 500 fordon skulle detta innebära en slitlagertjocklek på 50 mm, bärlager på 150 mm, 
förstärkningslager på 150 mm och dräneringslager på 200 mm. [Roadex 2000] 

Grusslitlager och bärlager består till största delen av krossat grus eller krossat 
moränmaterial. Förstärkningslagret i äldre lågtrafikerade vägar består i huvudsak av 
naturgrus men även krossat material förekommer. Förstärkningslagret har inga krav vad 
gäller kornfördelning eller hållfasthet hos partiklarna till skillnad från bärlager och 
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slitlager. Dräneringslagret är uppbyggt av sand med låg andel finmaterial och en kapillär 
stighöjd på mindre än 0.9 m. [Valkonen A 2004][Lindström U 2004] 

Kornstorlekssammansättning för slitlagret beror på vilken sammansättning materialet 
hade ursprungligen. I Figur 6 nedan visas intervall för kornstorleksfördelningen för 
slitlager av krossat grus och krossad morän samt för bärlager.  
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Figur 6. Kornstorleksfördelning för grusslitlager i Finland. [Lindström U 2004] 

Dimensionering relaterad till tjälproblem baseras på vilken jordart som undergrunden 
består av samt möjlighet till tjälproblem i undergrunden, vilket bygger på köldmängd. 
Jordarter klassificeras olika, med hänsyn till tjälfarlighet, beroende på kornfördelning 
med största vikt på andelen finmaterial, dvs. partiklar med kornstorlek mindre än 0.074 
mm. Potentialen för tjälproblem i undergrunden klassificeras i tre olika nivåer. Klass 1: 
”Enkla förhållanden”, råder då grundvattenytan ligger djupare än 1 m under tjälfritt djup, 
vilket innebär djupare än ca 3.2 m i norra regionerna av Finland. Klass 2: ”Måttliga 
förhållanden”, definieras som fuktig undergrund med en grundvattennivå inom 3.2 m 
från markytan. Klass 3: ”Svåra förhållanden”, råder då grundvattenytan är nära 
vägkroppen och undergrunden är heterogen, dvs. är uppbyggd av olika jordtyper med 
varierande permeabilitet eller innehåller större stenar eller block. Klass 3 anses även 
förekomma där vägen ligger i sluttning och vatten strömmar under vägkroppen. 
[Roadex 2000] 

2.3. Skottland 
Vägnätet i norra Skottland, The Highlands, består av 42 % grusvägar som enbart 
innefattar skogsvägar. Det statliga vägnätet består till nästan 100 % av belagda vägar 
medan grusvägnätet administreras av skogsindustrin. [Roadex 2000] 

Vid dimensionering används i dagsläget antagandet om 500 000 standardaxlar och en 
last på 440 kN. För tillfället pågår förändringar av detta på grund av att skogsindustrin 
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har ökat timmeruttagen samt att avverkning sker under hela året. Beroende av 
undergrundsmaterial finns även krav på minsta överbyggnadstjocklek. För undergrund 
bestående av material med CBR-värde på mer än 10 % måste överbyggnaden vara 
tjockare än 100 mm medan ett CBR-värde på 5 % ger en lägsta konstruktionstjocklek 
på 450 mm. CBR-värdet, California Bearing Ratio test, är ett mått på materialets 
hållfasthet, och ett högt värde motsvarar hög höghållfasthet och lågt värde tyder på låg 
hållfasthet. 

För grusvägar i Skottland ska krossat berg eller grus användas. Några strikta 
specifikationer på kornfördelning för byggmaterialet finns inte, men generellt tillåts 
slitlagret ha en högre andel finmaterial än underliggande lager med grövre fraktioner. 
Det material som finns längs vägsträckningen används oftast och i en del fall tillsätts ett 
finkornigt material till det översta lagret för att binda samman de grövre kornen. 

De krav som ställs på materialet gäller nötningsbeständigheten, vilken bestäms enligt 
brittisk standard med ”Aggregate Impact Value, AIV”, BS-812, och anges som vikt % 
material mindre än 2.36 mm i förhållande till totalvikten före nedbrytningen i 
laboratorium. Det högsta värdet på AIV som materialet tillåts ha ligger på 30 % och för 
de översta 100 mm ska AIV ligga under 25 % men helst under 20 %. För de fall då 
vägen till stor del kommer att trafikeras av bandförsedda fordon ska AIV ligga under 20 
% för de översta 100 mm. Parametern ”Aggregate Impact Value” kan jämföras mot 
Micro-Devalvärdet som används i Sverige för att ange nötningsbeständigheten. 
Materialet i slitlagret ska även ha ett MSS värde på 85 %. MSS värdet, Magnesium 
Sulphate Soundness värdet, beskriver materialets vittringsbeständighet. Det anges i vikt 
% kvarvarande material, i förhållande till initialvikten, efter att försöket utförts. 

Enlig Forestry Enterprise tas ingen hänsyn till tjäle vid dimensionering på grund av de 
ökade kostnaderna som detta skulle innebära. [Hampson I 2004][MacCullogh F 2004] 

2.4. USA 
Tillvägagångssätten vid dimensionering av vägar varierar mellan staterna i USA. Det 
material som presenteras här är hämtat från staten Washington, vilka nyttjar föreskrifter 
framtagna i South Dakota, och följer rekommendationer från ”American Association of 
State Highway and Transportation Officials”, AASHTO.  

”Gravel roads -Maintenance and design manual” beskriver två olika förfarande för att 
bestämma lagertjocklekar för en grusväg. Det första tillvägagångssättet baseras på 
avläsning i tabeller och nomogram för ett flertal parametrar medan den andra metoden 
är enklare och rekommenderas för dimensionering av lågtrafikerade vägar.  

Enligt den mer avancerade metoden tas hänsyn till ekvivalent standardaxellast, eventuell 
ökning av trafikmängd, styvhetsmoduler för vägbyggnadsmaterialen, klimat, 
framkomlighet, spårighet och materialförlust från vägen. Utifrån dessa parametrar och 
olika nomogram kan tjockleken för den önskade överbyggnaden beräknas. Korrigering 
av denna gruslagertjocklek kan utföras om delar av grusmaterialet ersätts med ett sämre 
material för att i stället användas som förstärkningslager. Vid dimensionering tas inte 
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slitlagrets tjocklek upp utan enbart bärlagrets och förstärkningslagrets sammanlagda 
tjocklek beräknas. 

Hänsyn till omfattning av eventuell tjäle tar man i beaktande genom en uppdelning av 
landet i olika klimatzoner. För varje klimatzon delas året in i fyra olika perioder, vilka 
inte sammanfaller med årstiderna utan definieras som: vinter, tjällossning, vår/höst, och 
sommar. De olika periodernas längd anges för respektive zon. Indelningen ingår endast 
vid dimensionering enligt den mer avancerade metoden där de används för att 
bestämma antalet ekvivalenta standardaxlar för respektive period. [Selim A. A, Skorseth 
K. och SD-LTA 2000] 

I den enklare beräkningsmetoden förutsätts att endast klimatzon, trafikmängd och 
undergrund har betydelse för gruslagertjockleken. Utifrån dessa faktorer utläses 
tjockleken från en tabell. 

Enligt ”Gravel roads -Maintenance and design manual” ska slitlagret och bärlagret ha 
en kornstorlekssammansättning enligt Figur 7. 

På ”Cold Region Research and Engineering Laboratory, CRREL” pågår forskning 
kring grusvägars beteende vid tjällossning. I dagsläget är fältmätningar från denna 
undersökning inte fullständigt utvärderade varpå inga resultat finns med här. [Henry K 
2003] 
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Figur 7. Kornfördelning hos slitlager och bärlager för staten Washington, USA. 

2.5. Kanada 
På samma sätt som i USA, finns det inte några nationella styrdokument kring drift- och 
underhållstrategier av vägar i Kanada. Tillvägagångssätten vid dimensionering varierar 
mellan provinserna och det material som presenteras här är hämtat från provinsen 
Alberta.  
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Vägar i Alberta med ÅDT lägre än 200 fordon klassas generellt som lokala vägar vilka 
vanligtvis har ett obundet grusslitlager. För dessa vägar gäller inte de av provinsen 
fastställda vägbyggnadsnormerna, men riktlinjer finns att tillgå från ”Alberta 
Transportation”. 

Vid geometrisk planering av en grusväg används parametern ”dimensionerande 
hastighet”. Horisontal och vertikal linjesträckning, vägbredd, vägområdesbredd, 
siktsträcka samt lagertjocklekar beror på den dimensionerande hastigheten och bestäms 
utifrån tabellerade värden för given dimensionerande hastighet. Den dimensionerande 
hastigheten är den hastighet som fordon ska kunna framföras med längs vägen, och 
ligger oftast 10 km/h över den skyltade hastigheten. Dimensionerande hastighet 
bestäms utifrån ÅDT och vägens uppskattade livslängd. Dessutom tas hänsyn till 
faktorer som vägens funktion, antalet närboende, reslängd etc. 

Dimensionering av lagertjocklekar utförs generellt inte. Det naturliga jordmaterialet 
uppfyller kraven på bärlager över största delen av Alberta. Vid nybyggnation av 
grusvägar tas därför endast det översta jordlagret med hög organisk halt bort och 
därefter schaktas det naturliga materialet upp och eventuellt material som inte uppfyller 
kraven på bärlager deponeras. Därefter används det urschaktade materialet som 
återfyllnad efter eventuell tillsatts av vatten eller torkning för att öka 
packningsegenskaperna. Slutligen läggs ett slitlager med tjockleken 100 mm ut. 

Kornstorleksfördelningen för godkända material till slit- och bärlager finns illustrerat i 
Figur 8 respektive Figur 9. Märkningen av kurvorna i diagrammen, t ex ”Slitlager 20”, 
anger största tillåtna kornstorlek på 20 mm för ett slitlager.  

Eftersom ingen dimensionering utförs tas inte någon hänsyn till tjälproblematiken. 
[Alberta Transportation 1995][Alberta Transportation 2002] 
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Figur 8. Kornfördelning hos slitlager beroende av maximal kornstorlek i Alberta, 
Kanada. 
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Figur 9. Kornfördelning hos bärlager beroende av maximal kornstorlek i Alberta, 
Kanada. 

2.6. Norge 
I slutet på december 2003 belagdes Norges sista grusväg och därmed är hela det statliga 
vägnätet bitumenbelagt. En kortfattad beskrivning av hur grusvägars uppbyggnad såg ut 
kommer trots allt att ges. [Johnsen T 2003] 

Avgörande för valet av tjocklek och kvalitet på slitlager berodde på dimensionerande 
trafikmängd. Den dimensionerande trafikmängden berodde på medeltrafikmängd, 
maximal axellast, trafikökning, vägens livslängd, antal filer, stödremsans bredd och 
andelen tung trafik.  

I Norge användes både krossat grus och berg som slitlagermaterial med en tjocklek av 
ca 50 mm. Den kornfördelning som slitlagermaterialet skulle ligga inom finns angivet i 
Figur 10. Bärlagret och förstärkningslager för en grusväg har haft samma materialkrav 
som förstärkningslagret för en väg med bitumenbundet slitlager. Exempel på de krav 
som ställdes på dessa lager är att maximal kornstorlek inte får överstiga halva 
lagertjockleken, finjordsinnehåll, Los Angeles värde, organisk halt, mm. 
Bärlagrets/förstärkningslagrets tjocklek varierade mellan 100 och 700 mm beroende av 
materialet i undergrunden samt dimensionerande trafikmängd. 
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Figur 10. Kornfördelning för slitlager enligt Statens vegvesen. 

Bedömning av olika materials tjälfarlighet görs i fyra olika klasser utifrån 
kornstorleksfördelning. Klass T1 bedöms som icke tjälfarligt, T2; något tjälfarligt, T3; 
måttligt tjälfarligt och T4; mycket tjälfarligt. Tabell 1 visar vilka krav på 
kornstorleksfördelning som gäller för de olika klasserna. I vägens överbyggnad får 
endast material av klass T1, icke tjälfarligt, användas.  

Vid tjällossningen ställs krav på att grusvägsstandarden ska vara sådan att en 
hastighetssänkning på maximalt 10 km/h inte ska vara nödvändig och att inga underhåll 
ska krävas. Om hastighetssänkningen överstiger 10 km/h måste dock åtgärder vidtas för 
att öka standarden på vägen. [Roadex 2000][Statens Vegvesen 2004] 

Tabell 1. Klassificeringssystem av tjälfarliga jordar enligt Statens vegvesen. 

Klassificering

< 0,002 < 0,02 < 0,2

Icke tjälfarligt T1 < 3

Något tjälfarligt T2 3-12

Måttligt tjälfarligt T3 > 40 eller > 12 och < 50

Mycket tjälfarligt T4 < 40 och >12 och < 50

vikt % av material < 20 mm
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2.7. Jämförelser mellan grusvägsuppbyggnad i olika länder 
I de föregående avsnitten, 2.1.-2.6. har en beskrivning av vilka parametrar som ingår 
vid dimensionering i några utvalda länder gjorts. För att ge en bättre överblick över 
detta har de ingående parametrarna sammanställts i Tabell 2. 

Tabell 2. Parametrar som ingår vid dimensionering av grusvägar i olika länder. 

Ingående parameter Sverige Finland Skottland USA* Kanada**

Tunga fordon X X

Trafikmängd X X X X

Förändring av trafikmängd X X

Ekvivalent standardaxel X X X

Klimatzon X X

Köldmängd (X)

Grundvattenförhållanden (X)

Undergrundsmaterial X (X) X X

Teknisk livslängd X X X

Vägbredd X

Referenshastighet X

Dimensionerande hastighet X

Antal boende i närområde X

Vägens funktion X

* Dimensionering enligt den metod som vanligtvis används för lågtrafikerade vägar.

** Parametrar som används vid geometrisk dimensionering, inte lagertjocklekar.

(X) Används vid eventuell dimensionering för tjälskador.
 

I tabellen kan man se att i de svenska och finska dimensioneringssystemen finns flest 
parametrar inkluderade. Detta beror på att man i de övriga länderna använder sig av en 
enklare dimensioneringsmetod för grusvägar jämfört med vägar i det mer trafikerade 
vägnätet. En förklaring till att endast ett fåtal parametrar finns inkluderade i kolumnen 
för Skottland kan vara att de inte har lika stora tjälproblem som de övriga länderna, och 
därför gör en väldigt enkel dimensionering. 

Eftersom någon hänsyn inte tas till tjälförhållanden vid dimensionering av vägar i 
Kanada inkluderas inte parametrar rörande undergrundsmaterial, klimat o dyl. De 
material som finns i väglinjen används till största delen vid byggnation, efter 
bortsortering av organiskt material och material som inte kan användas som bärlager. 
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Några specifika krav för bärlager framgår inte i referenserna från Alberta Infrastructure 
och Alberta Transportation. I Kanada görs alltså ingen dimensionering av 
lagertjocklekar utan endast av vägens geometri, till skillnad från övriga inkluderade 
länder. 

I Sverige och Finland beaktas i det närmaste samma parametrar vid dimensionering av 
grusvägar. För att göra geometrisk dimensionering används i Sverige vägens 
referenshastighet, vilket är den planerade skylthastigheten. Hur motsvarande 
dimensionering utförs i Finland framgår inte i tillgängliga referenser. Vid 
dimensionering mot tjäle används i Sverige bland annat klimatzon vilken bygger på 
köldmängd, medan man i Finland studerar aktuell köldmängd. Finlands 
tjälklassificeringssystem bygger på grundvattenytans nivå medan det svenska baseras på 
kornstorleksfördelning. För att säga vad dessa skillnader mellan Sverige och Finland 
innebär i verkligheten krävs det att någon dimensioneringsjämförelse utförs, vilket inte 
gjorts. 
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3. Underhållsmetoder 

De underhållsmetoder som vanligtvis används för att bevara en grusväg vid god 
standard är hyvling, dammbindning, dikning och röjning. När en grusväg åtgärdats ska 
körbanan bland annat vara fri från skador, ha rätt geometri, tillräcklig sikt och 
tillfredsställande dränering. Vanligtvis mäts dessa egenskaper i form av jämnhet och 
bundenhet. Bundenhet är ett mått på andelen löst grus på vägbanan och vägmaterialets 
benägenhet att damma. 

3.1. Hyvling 
Grusvägar hyvlas varierande antal gånger per barmarksperiod för att forma och jämna 
till vägbanan. För att minska slitage på vägbyggnadsmaterialet ska hyvlingen alltid 
utföras på en lämpligt fuktig vägbana. Detta innebär att hyvling alltid ska utföras i 
samband med nederbörd på 6-8 mm eller maskinell vattning av vägen. Syftet med 
hyvlingen är att åstadkomma en jämn vägbana varpå hyvlingen bör ske så djup att 
botten på potthål och korrugeringar nås.  

Hyvlingen utförs vanligen genom ett hyveldrag i vardera körriktningen där det 
löshyvlade materialet läggs i vägkanten. Därefter vattnas hela vägbanan samt vägkant 
innan grussträngarna hyvlas in och fördelas jämt över vägbanan. Är materialet 
fortfarande torrt bör det eftervattnas innan det packas. Packningen utförs ofta av vatten- 
eller saltbilen. 

Hyvlingen ska resultera i en jämn väg med rätt bombering och skevning för att 
underlätta dränering av vägytan. [Svenska kommunförbundet och VTI 2003] 
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3.2. Dammbindning 
Dammande grusvägar kan orsaka problem för trafikanterna i och med försämrad sikt 
men också otrevlig miljö för boende i området. För att minska problemen tillsätts 
dammbindande medel till vägen. 

Faktorer som påverkar en vägs dammbildande egenskaper är bland andra grusslitlagrets 
kornstorleksfördelning, vattenkvot, vägbanans hårdhet, påförd mängd 
dammbindningsmedel och eventuell nederbörd vid spridning av medlet. 
Dammbindningen utförs i samband med hyvling då vägen är formad till rätt geometri. 
Första gången dammbindemedlet påförs, den så kallade grundbehandlingen, är på våren 
då tjälen gått ur marken tillräckligt och vägbanan fortfarande är fuktig. Vanligtvis krävs 
mer än en omgång dammbindning per säsongen, dvs. underhållsbehandling. 

Det vanligaste dammbindemedlet är saltet kalciumklorid men även andra salter och 
emulsioner används. På senare år har även försök med alternativa dammbindemedel 
utförts. Restprodukter från pappersindustrin och metallindustrin och rapsolja är några 
av dessa. [Svenska kommunförbundet och VTI 2003] 

3.3. Dränering 
De övergripande kraven på dränering innebär att vägen ska ha ett tillfredsställande 
tvärfall, dvs. vatten med större djup än 5 mm ska inte ansamlas på vägbanan, samt att 
diken och dränering dimensionerats för förekommande flöden.  

För nybyggnation gäller att dränering av överbyggnaden ska utföras med öppet dike 
eller dräneringsrör som ligger på en nivå minst 0.3 m under terrassytan. För de fall då 
terrassmaterialet består av materialtyp 2, dvs. block-, sten- och grovkorniga jordarter 
med organisk halt ≤ 2 %, av en mäktighet på minst 0.5 m krävs ingen dränering. 
Undergrunden anses i detta fall fungera som dränerande lager.  

Underbyggnaden ska dräneras om grundvattenytan ligger närmare än 0.5 m under 
terrassytan eller om dräneringsförhållandena anses påverka tillståndet på vägen.  

Grusvägnätet består till stor del av vägar med okänd lagerföljd och materialinnehåll. För 
dessa vägar gäller att ett dikesdjup på 0.8 m under vägytan ska eftersträvas. Vid 
rutinunderhåll, som till exempel hyvling, bör prioriteringen ligga på en fungerande 
ytvattenavrinning medan vid mer omfattande åtgärder gäller samma krav på dränering 
som för byggda vägar. [Vägverket 2004] 

3.4. Röjning 
Röjning av vegetation kring vägbanan görs av flera olika anledningar. 
Säkerhetsaspekten är en, då vegetationen kan försämra siktförhållandet kring vägen. 
Mindre växtlighet kring vägen kommer även att påskynda upptorkningen av 
vägkroppen.  

Röjning kring vägen sker både i sidled och på höjden. Sidoröjningen tar bort mindre 
växtlighet inom vägområdet. I korsningar och kurvor kan även röjning ske utanför 
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vägområdet för att öka sikten och därmed säkerheten. I detta fall måste markägaren 
kontaktas. Vanligtvis sker röjningen 1-2 m utanför släntkrön och bankfot. Höjdröjning 
utförs för att säkerställa ett fritt rum kring vägområdet så att vägen är framkomlig för 
alla typer av fordon. [Svenska kommunförbundet och VTI 2003] 

3.5. Grusvägsunderhåll internationellt 
Underhållsarbete för grusvägar utförs väldigt lika, oavsett vilket land som studeras. De 
stora drift- och underhållsåtgärderna som behandlas i olika länder är: 

◦ hyvling till en bombering och skevning på ca 4 % 

◦ tillsättning av dammbindningsmedel för att förhindra siktnedsättning pga. 
damm 

◦ dränering av vägkroppen, vägytan och vägområdet 

◦ röjning av vägkant för att öka siktförhållanden. 

 

Beroende på vilket klimat arbetet ska utföras i läggs tyngdpunkten på olika områden, 
men inom dessa fyra delar. [Alberta Transportation 2000][Alberta Infrastructure 
2000][Alzubaidi H 1999][Roadex 2000] 
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4. Nedbrytning och skador på grusvägar 

Flera olika parametrar bidrar till svenska grusvägars nedbrytning vilken i sin tur ger en 
försämrad bärighet och komfort på vägen. Klimatfaktorer, i form av nederbörd och 
temperatur, trafik, otillräcklig dränering och felaktigt underhåll är några av dessa 
parametrar. Skador som korrugering, potthål och spårbildning kan vara orsakade av 
nedbrytningsfaktorerna. 

I detta kapitel kommer faktorer som påverkar tillståndet på grusvägar samt olika typer 
av skador som kan uppkomma att beskrivas kortfattat. 

4.1. Nedbrytning 

4.1.1. Nederbörd och dränering 
Nederbörd kan ha både positiv och negativ inverkan på vägkroppen och generellt sett 
är det extremfallen som orsakar skador. Stora mängder regn orsakar borttransport av de 
finare partiklarna i vägbyggnadsmaterialet genom bortspolning eller vattenstänk från 
fordon. Häftiga regn bidrar även till uppmjukning av vägbana i och med att vatten 
ackumuleras i vägkroppen och därmed sänker bärigheten. Detta beror på att den ökade 
mängden vatten i vägkroppen orsakar förhöjda portryck vilket leder till minskad 
skjuvhållfasthet och därmed sänkt bärighet. Den andra ytterligheten med väldigt små 
mängder nederbörd ger upphov till en väldigt torr vägkropp som innebär att de fina 
partiklarna kommer att transporteras från vägen genom damning, vilket kan försämra 
siktförhållandena. För lite finjordshalt kan även vara orsak till omfattande förekomst av 
löst grus på vägbanan. [Alzubaidi H 1999] 
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Brister i dräneringen av vägbanan och vägkroppen påskyndar nedbrytningen som 
uppstår vid omfattande regn. Otillräcklig dränering av vägen bidrar till ytuppmjukning 
med spårbildning som följd, men påskyndar även utvecklingen av bland annat potthål. 
[Alzubaidi H 1999] [Svenska kommunförbundet och VTI 2003] 

4.1.2. Temperatur i vägkroppen 
Under vinterperioden då temperaturen i vägkroppen gradvis sjunker kommer vattnet i 
vägkroppen att frysa samtidigt som en transport av vatten sker mot frysfronten på grund 
av temperatur- och tryckgradient. Detta gör att vatten ackumuleras i vägkroppen under 
tjälperioden. På våren då vägen tinar kan det hända att vattnet inte hinner dränera 
undan i samma takt som det frigörs och orsakar därmed en hög vattenkvot i 
vägkroppen. Då dräneringskapaciteten är mindre än upptiningshastigheten kommer, 
förutom vattenkvoten, även portrycket att öka. Detta gör att bärigheten hos vägen 
minskar och gynnsamma förutsättningar för utveckling av skador uppstår. [Andersland 
O.B och Ladanyi B. 1994] [Svenska kommunförbundet och VTI 2003] 

4.1.3. Trafikbelastning 
Den största orsaken till nedbrytning av grusvägar är trafiken. Tyngden, och annan 
påverkan, av fordon medför slitage och nerkrossning av de grövre partiklarna.  Detta 
bidrar till ett successivt ökande innehåll av finmaterial i vägkroppen som funktion av tid 
och trafikmängd. En annan typ av nedbrytning som orsakas av trafik är transporten av 
material som uppkommer vid kontakten mellan hjul och slitlager. Partiklar rivs i och 
med denna kontakt upp från körbanan samt genom dammbildning från turbulenta 
vindar kring fordonen. En låg mängd finmaterial i vägen medför att det grövre 
materialet lättare lossnar och orsakar anhopningar av material i strängar längs vägmitt 
och vägkanter. [Svenska kommunförbundet och VTI 2003] 

Det är inte bara trafiken som orsakar förslitning på vägbyggnadsmaterialen. Vid 
underhåll av grusvägen, i form av hyvling, sker även en viss nedbrytning av 
gruspartiklarna, vilken ger en ökning av andelen finmaterial i vägen. Ett sätt att minska 
nedkrossningen av grusmaterialet är att tillsätta vatten vid hyvlingen och därmed minska 
friktionen mellan partiklarna. [Alzubaidi H 1999]  

4.1.4. Vinterväghållning 
Vid ovarsam snöröjning kan grusvägen utsättas för kraftigt slitage genom att delar av 
slitlagret hyvlas bort från vägen och ansamlas i diken. Förutom att slitlagret på vägbanan 
försämras kan även dikenas dränerande förmåga försämras i och med detta. Vid 
snödikning kan även dräneringen påverkas genom att icke markerade vägtrummor 
skadas allvarligt. [Svenska kommunförbundet och VTI 2003] 
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4.2. Skador 

4.2.1. Väggeometri 
En grusvägs geometri har en stor betydelse för vägens tillstånd. Felaktigt tvärfall gör att 
andra åtgärder som dränering och kompletteringsgrusning inte kommer till sin rätt. 

För att inte vatten ska samlas på vägen vid regn är det viktigt att vägytan har rätt 
tvärfall. Eftersom en grövre yta ger större motstånd för vatten att rinna av krävs det att 
tvärfallet är större på en grusväg jämfört med en belagd väg. På raksträckor 
rekommenderas bombering på minst 3 % för att vattnet ska ledas ner till diken men 
ändå inte ge upphov till svårigheter att bibehålla fordonet på vägen. Felaktig bombering 
kan orsakas av förslitning där materialet på grund av vägbanas lutning transporteras mot 
vägkanterna och vägbanan blir mer plan eller att vägen utsatts för övervikt som tryckt 
ner bomberingen.  

I kurvor lutar vägbanan mot innerkurvan, kallat skevning, främst för att underlätta 
kurvtagningen för trafikanter. Skevningen bör ligga på ca 2.5-5.5 %. I kurvor sker 
transport av material mot ytterkanten av vägen vilket kan orsaka förhöjd skevning. I de 
fall då materialet inte transporteras till ytterkanten utan ansamlas i mitten, eller över det 
yttre körfältet, kan vägen bli plan eller få en lutning utåt. I och med att material 
transporterats från vägens inre del kommer denna att försvagas pga. minskad eller ingen 
tjocklek på slitlagret, och därmed större slitage på bärlager. I infarten och utfarten av 
kurvor återfinns ofta förhöjd förslitning av vägbanan. Detta beror på att trafikanterna i 
dessa punkter bromsar eller accelererar som hårdast. [Alzubaidi H 1999] 

Ett problem som ibland uppkommer på grusvägar är att vägbanekanten trycks ut i 
dikets innerslänt, även kallat kanthäng. Detta uppstår bland annat då stödremsans bredd 
är för liten, innerslänten för brant, bristande bärighet och dränering såväl som av 
deformationer i undergrundsmaterialet. För att förhindra detta bör till exempel 
stödremsans bredd och dräneringen ökas, materialkvaliteten och släntlutningen 
förbättras. Exempel på kanthäng visas i Figur 11. [Svenska kommunförbundet och VTI 
2003] 

 
Figur 11. Kanthäng. 
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4.2.2. Löst grus 
Ett felaktigt sammansatt grusslitlager med till exempel för låg finjordhalt och lerhalt 
eller större trafikmängd än väntat kan vara orsaker till förekomst av löst grus på 
vägbanan i varierande omfattning. Felaktig dammbindning eller dålig packning kan 
också vara orsaker till löst grus. I vissa fall förekommer löst grus över hela vägbanan och 
i andra bildas vallar längs vägkant och vägmitt. I Figur 12 visas exempel på en väg med 
löst grus över hela vägbanan,(a), och en fast vägbana där löst grus endast förekommer i 
vägkant, (b). 

För att åtgärda förekomsten av löst grus bör kornstorlekssammansättningen korrigeras 
genom ökning av finjordshalten. Vidare bör dammbindemedlet anpassas till de 
förhållanden som råder. [Svenska kommunförbundet och VTI 2003] 

    
Figur 12. Löst grus på vägbanan (a) och fast vägbana (b).  

4.2.3. Dränering 
Rätt tvärfall är en viktig parameter för en fungerande dränering av vägen. Tvärfallet gör 
att vattnet rinner bort från vägbanan och ut i diken, som utgör en annan viktig 
parameter. Diken avleder vattnet från vägkonstruktionen och dränerar därigenom 
vägkroppen. Diken har även till uppgift att från omgivningen leda bort vatten som 
annars skulle komma ut på vägen. När dikena är otillräckliga blir vatten stående kring 
vägen och vägkroppen försvagas. För att dikena ska fungera tillfredsställande krävs även 
att trummor hålls öppna och sly rensas från dikena. [Alzubaidi H 1999] 

4.2.4. Korrugering 
Korrugering definieras som ”korta regelbundna ojämnheter tvärs vägen som består av 
en följd av vågor med vågtoppar och vågdalar”. Figur 13 illustrerar korrugerig längs en 
grusväg.  

Den primära orsaken till uppkomsten av korrugeringar är trafikeringen. Initiella 
ojämnheter på vägen gör att fordonen kommer i svängning och därigenom belastar 
vägytan dynamiskt. När ett fordon förs fram på vägen kommer material i anslutning till 
däcken att rivas upp på grund av sugkrafter mellan däck och vägbana samt att material 
fastnar i däcken. Eftersom belastningen varierar kommer även mängden material som 
lyfts från vägytan att variera liksom återlagringen av materialet. Detta gör att material 

(a) (b) 
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ansamlas och bildar ryggar, korrugeringar. Dessa vågtoppar består i huvudsak av sand 
eftersom finare material dammar bort från vägytan och grövre partiklar rullar ner från 
förhöjningarna och ansamlas i vågdalarna varifrån det ofta transporteras bort, även det 
genom däckkontakten. [Beskow G 1932] 

Korrugering uppstår lättast när grusslitlagret innehåller för stor andel sand. Detta 
inträffar oftast då de grövre partiklarna brutits ner och finmaterialet dammat bort. Andra 
orsaker kan vara uttorkning av vägkroppen eller otillräcklig bärighet. Korrugeringar 
återfinns oftast där trafiken accelererar eller bromsar och framförallt i kurvor, uppför- 
och nedförsbackar. [Vägverket 2003] [Beskow G 1932] 

 
Figur 13. Korrugering. 

För att åtgärda korrugering krävs hyvling till botten av vågdalarna för att ojämnheterna 
inte ska uppkomma igen efter kort tid, förbättring av kornstorlekssammansättningen 
hos slitlagret och förändring av dammbindningsmetod och medel. [Svenska 
kommunförbundet och VTI 2003] 

4.2.5. Potthål 
Den främsta orsaken till bildandet av potthål, även kallat slaghål, är att vägen saknar 
tillräckligt tvärfall vilket gör att vatten blir stående på vägytan vid regn. Andra orsaker 
kan vara felaktig kornfördelning på slitlagret, otillräckliga diken eller bristande bärighet. 
[Vägverket 2003] 

Potthål, se Figur 14, bildas genom att vatten ansamlas på vägen och mjukar upp 
vägbanan. Finmaterial slammas upp i vattnet och förs bort från hålen då trafiken 
passerar och stänker upp vattnet. Denna ansamling av vatten sker väldigt ofta i 
korrugeringens vågdalar vilket gör att potthål ofta förekommer i regelbundna mönster. 
[Beskow G 1932] 

För att åtgärda potthål krävs att vägen hyvlas till botten av potthålen och att ett 
tillräckligt tvärfall säkerställs. För att undvika att potthål eller andra skador uppstår igen 
efter hyvling bör slitlagret packas efter skadorna reparerats. [Alzubaidi H 1999][Beskow 
G 1932] 
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Figur 14. Potthål. 

4.2.6. Vägdamm 
Vägdammet som ofta uppstår efter fordon på grusvägar består av vägmaterialets finaste 
partiklar. Detta material är en nödvändig komponent i grusmaterialets totala 
sammansättning för att binda ihop de grövre partiklarna, minska 
korrugeringsbenägenheten och försvåra uppkomsten av löst grus på vägbanan. För att 
bibehålla finmaterialet i vägen tillsätts dammbindningsmedel av olika slag. De har alla 
samma syfte; att binda samman vägbyggnadsmaterialet och minska uppkomsten av till 
exempel löst grus på vägbanan. Exempel på dammbildning kring ett fordon 
åskådliggörs i Figur 15. 

Förutom spridning av dammbindningsmedel vattnas även grusvägar med syftet att binda 
de finare partiklarna. Ofta är vattning ett nödvändigt komplement till 
dammbindningsmedlet för att det ska komma till sin rätt. För stora mängder vatten kan 
medföra att slitlagret mjukas upp eller att material slammas upp och rinner av från 
vägen. [Svenska kommunförbundet och VTI 2003] 

Förutom felaktig dammbindning, i form av medel och metod, kan även brister i 
slitlagrets sammansättning orsaka dammbildning. Materialet kan ha för hög finjordshalt, 
för låg lerhalt eller dåliga nötningsegenskaper. Detta bör åtgärdas med komplettering av 
de fraktioner som saknas, antingen genom att lägga ut nytt bär- och slitlager eller 
genom att fräsa upp befintligt grusmaterial och blanda i material bestående av de 
fraktioner som saknas. [Vägverket 2003] 
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Figur 15. Dammbildning. 

4.2.7. Spårbildning 
Spår kan uppkomma då konstruktionen har för låg bärighet som följd av till exempel 
underdimensionerad vägkropp, felaktigt material eller för hög vattenkvot. Vid dålig 
packning av grusslitlagret uppstår en viss efterpackning samt materialtransport till följd 
av trafikbelastning, se avsnitt 4.1.3, vilket orsakar spårbildning. [Vägverket 
2003][Alzubaidi H 1999] 

4.2.8. Tjälskador 
Skador som orsakas till följd av tjäle kan bland annat visa sig i form av 
blockuppfrysning, tjälskott, tjälfall och sprickor, förutom spårbildning beskriven i 
avsnitt 4.2.7. 

Uppfrysning av block sker vid tjällossningen då block som lyfts med tjälprocessen inte 
kan återgå till sitt ursprungliga läge vid tining på grund av materialtransport vid 
tjällossningen. Allteftersom frysfronten tränger ner sker en viss tjällyftning, beroende på 
aktuell typ av jordmaterial. När frysfronten passerar blockets överkant kommer detta att 
höjas ur sitt ursprungliga läge på grund av tjällyftningen och ett hålrum bildas under 
blocket. Då frysprocessen fortskrider kommer isbildning ske i hålrummet. När jorden 
successivt tinar kommer isen kring och under blocket att tina och föra med sig finare 
partiklar som fyller igen hålrummet under blocket, helt eller delvis. Då hela 
jordprofilen tinat kan inte blocket återgå till dess ursprungliga läge. Blockuppfrysning 
åtgärdas genom att gräva upp blocken och återfylla med liknande material som 
undergrund eller överbyggnad beroende på vilket djup blocket var beläget. För att inte 
orsaka en ojämn tjällyftning bör återfyllningen göras med likartat material som blocket 
omgivits av. I Figur 16 visas exempel på en ojämnhet orsakad av ett uppfrysande block. 
[Svenska kommunförbundet och VTI 2003] [Viklander P 1995] 
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Figur 16. Blockuppfrysning.  

Tjälskott beskrivs som flytjordsmassor som tränger upp genom sprickor i den 
upptorkade vägbanan och är vanligt vid tjällossning. Tjälskott uppstår oftast där 
undergrunden innehåller mycket silt eller då vägkroppen är dåligt dränerad. Problemen 
kan även uppstå då belastningen av tung trafik är för hög i förhållande till bärigheten 
hos konstruktionen. Exempel på tjälfall visas i Figur 17 (a). För att förhindra tjälskott 
bör vägkroppens dränering säkerställas. Då undergrunden består av siltiga jordarter bör 
ett materialskiljande lager användas för att förhindra silten från att vandra uppåt i 
vägkroppen. Det materialskiljande lagret kan antingen bestå av en geotextil eller 
jordmaterial. Utformning av det materialskiljande lagret beror på överliggande material, 
undergrundsmaterial och nivå i förhållande till bland annat grundvattenytan och 
vägytan. [Vägverket 2003] [Svenska kommunförbundet och VTI 2003] 

Tjälfall uppstår då upptining av isskikt sker hastigt, t.ex. på grund av strömmande vatten 
genom vägkroppen, och vägmaterialet inte hinner sjunka samman i samma takt. I och 
med detta kan hålrum bildas i vägkroppen och valvbildning uppstå i vägmaterialet. När 
detta faller samman uppkommer skador, tjälfall, som kan vara flera decimeter djupa. I 
Figur 16 (b) visas ett tjälfall med ett djup på ca 30 cm. [Vägverket 2003] [Svenska 
kommunförbundet och VTI 2003] 
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Figur 17. Tjälskott (a) och tjälfall (b). 

Ytuppmjukning förekommer ofta i samband med tjällossningen då ett överskott på 
vatten frigörs i högre takt än det har möjlighet att dräneras undan. Detta orsakar en 
väldigt låg bärighet i ytlagret pga. förhöjda portryck med spårbildning som följd, se 
Figur 18. I vissa fall får ytskiktet en vällingliknande konsistens med en väldigt låg 
bärighet. För att åtgärda ytuppmjukning vid tjällossningen bör dräneringen från vägytan 
och vägkroppen förbättras. Lösningar som nedsättning av fordonens axellast och 
tillförsel av bärlagermaterial till vägytan fungerar endast tillfälligt. [Svenska 
kommunförbundet och VTI 2003] 

 
Figur 18. Ytuppmjukning.  

4.2.9. Sprickor 
Tjälsprickor uppstår längs eller tvärs vägen och orsakas av ojämn tjällyftning. Beroende 
på vägbredd uppstår längsgående sprickor oftast på olika ställen. På vägar med bredd på 
5-8 m och 12-13 m återfinns sprickorna i vägkant medan de vanligtvis återfinns vid 
vägmitt för vägar med bredden 7-9 m, enligt Figur 19. Sprickbildning leder till ökad 
infiltration av vatten i vägkroppen vilket snabbt försämrar vägens tillstånd. Sprickor som 
utgör trafikfara bör åtgärdas omgående. Övriga sprickor återställs med hyvling av 
vägytan efter tjällossningen. 

(a) (b) 
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Figur 19. Noterat läge av tjälsprickor på vägar beroende på vägbredden. Bild (a): 5-8 
m vägbredd, (b): 7-9 m, (c): 12-13 m. [Vägverket 2003] 

Belastningssprickor orsakas av tung trafik då vägen har dålig dränering, kantskärning 
och felaktig kornstorleksfördelning på materialet i vägkroppen. Sprickbredden varierar 
vanligtvis från ett par millimeter upp till några centimetrar. De mindre sprickorna 
hyvlas bort efter tjällossning medan större sprickor, som kan bli en fara för trafiken, bör 
fyllas igen med grusslitlager. 

Kantsprickor, Figur 20, bildas ofta i samband med kanthäng, som är beskrivet i avsnitt 
4.2.1. ”Väggeometri”, då vägkanten faller ut i innerslänten. Kantsprickor åtgärdas på 
samma sätt som belastningssprickor samt motverkas genom att minska uppkomsten av 
kanthäng. [Svenska kommunförbundet och VTI 2003] 

 
Figur 20. Kantsprickor. 

(a) (b) 

(c) 
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5. Tillståndsbedömning 

5.1. Sverige 
Tillståndsbedömningar utförs med syfte att bestämma en vägs standard och med hjälp av 
detta kunna prognostisera vägens behov av underhåll. Begreppet tillstånd innefattar det 
aktuella tillståndet hos en väg, med avseende på ytans karaktär vid en specifik tidpunkt. 

Idag används en metod för bedömning av tillstånd på vägar som beskrivs i Vägverkets 
metodbeskrivning 106:1996 ”Bedömning av grusväglag”. Skriften kommer i detta 
dokument genomgående att förkortas till VVMB 106. 

5.2. VVMB 106 
Tillståndsbedömning för grusvägar görs genom observationer vilka jämförs mot en 
tillståndslikare. Tillståndet bedöms utifrån ytstrukturens jämnhet och bundenhet av 
material till ytan. 

I dagsläget delas tillståndet in i tre klasser när det gäller jämnhet och likaså tre klasser för 
bundenhet. Tillståndsklass 1 definieras som ”God”, klass 2 ”Godtagbar” och klass 3 som 
”Låg”. Dessa benämningar gäller båda bedömningskategorierna. Vardera klassen 
framställs både skriftligt och visuellt med hjälp av beskrivande text och en bildlikare. 
Dessa beskrivningar finns återges i Tabell 3 och Tabell 4. 
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Tabell 3. Tillståndsklasser vid bedömning av jämnhet enlig VVMB 106. 

Klass Jämnhet Bildlikare

Klass 1, 
God

Vägens yta har nödvändigt 
tvärfall och är jämn och fast. 
Enstaka gropar kan förekomma

Klass 2, 
Godtagbar

Vägens yta har i stort 
nödvändigt tvärfall och är till 
största delen jämn och fast. 
Gropar och ojämnheter 
förekommer på vissa avsnitt.

Klass 3,      
Låg

Vägbanan har dåligt tvärfall 
eller är deformerad i tvärled. 
Stora delar av ytan är ojämn på 
grund av gropar och 
korrugeringar. 
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Tabell 4. Tillståndsklasser vid bedömning av bundenhet enligt VVMB 106. 

Klass Bundenhet Bildlikare

Klass 1, 
God

Löst grus på vägbanan 
förekommer inte alls eller i 
mycket ringa omfattning, kan 
eventuellt förekomma på 
vägkanterna. Inget eller 
obetydligt damm rörs upp.

Klass 2, 
Godtagbar

Löst grus förekommer i mindre 
omfattning på vägbanan och i 
mindre vallar längs 
vägkanterna. Mindre dammoln 
uppstår ofta efter vägen.

Klass 3,       
Låg

Löst grus förekommer i stor 
omfattning över hela vägbanan 
och i utpräglade vallar längs 
vägkanterna. Utpräglade 
dammoln uppstår utmed större 
delen av vägen.

 

Vid besiktning av en vägsträcka kontrolleras tillståndet för en etapp på 100 m åt gången 
i fråga om vägbanans jämnhet och bundenhet av material. Hela etappen antar den lägsta 
tillståndklass som minst 10 % befinner sig i. När bundenhet bedöms studeras 
förekomsten av löst grus på vägbanan och dammbildning efter fordon separat. 

En vägsträcka som ligger inom kraven för tillståndsklass 1 och 2 anses uppfylla 
standarden enligt ”Regler för Underhåll och Drift”. Antar en vägsträcka tillståndsklass 3 



 
Tillståndsbedömning 

32 

uppfyller även den standarden, men endast om varaktigheten begränsas. Vid beslutande 
om vilken tillståndsklass en väg ska uppfylla studeras det trafikflöde som vägen utsätts 
för och grupperas efter detta i olika standardklasser, Tabell 5. Randbebyggelse påverkar 
även vilken tillståndklass en väg ska ha, vilket även Tabell 5 visar. Med randbebyggelse 
menas att det ska finnas minst 5 bostäder inom en sträcka på 500 m och avståndet 
mellan bostaden och vägen måste vara mindre än 50 m. 

Tabell 5. Standardklasser för grusvägar i Sverige. 

Trafikflöde,  
ÅDT

Standard-
klass Krav

≥ 125 A Minst tillståndsklass 2. Tillståndsklass 3 får högst förekomma 
under 3 arbetsdagar i följd.

50-124 B Minst tillståndsklass 2. Tillståndsklass 3 får högst förekomma 
under 7 arbetsdagar i följd.

<50 C
Minst tillståndsklass 2. Tillståndsklass 3 får högst förekomma 
under 7 arbetsdagar i följd där randbebyggelse finns. I övriga 
fall godkänns bundenhet enligt tillståndsklass 3.

 

Grusvägars tillstånd bedöms inte under perioden då det är tjäle i vägkroppen. Under 
denna tid på året utförs endast besiktningar för att kontrollera säkerheten vid vägens 
aktuella tillstånd. Vid varje besiktning protokollförs observationerna och resultaten i ett 
speciellt utformat protokoll. [Vägverket 1996] 

5.2.1. Pågående förändringar av VVMB106 
Sedan 2001 har arbete av Hossein Alzubaidi pågått med omskrivning av VVMB 106 för 
att förbättra metoden så att grusvägar tillståndsbedöms på ett riktigare sätt. Detta arbete 
är inte färdigställt idag och därför kommer endast de förändringar som finns med att 
beskrivas översiktligt. 

I förslaget ska tillståndet för grusvägar delas in i fyra olika klasser som baseras på 
”Svårighetsgrad” och ”Utbredning”. Tillståndsklass 1 innebär ”Mycket bra” medan 
klass 4 representerar ”Mycket dåligt”. Med svårighetsgrad menas hur allvarligt 
tillståndet för en sträcka är medan utbredning visar på hur stor del av sträckan som 
befinner sig i ett specifikt tillstånd. En sträcka i detta fall representeras av en länk, dvs. 
en grusvägsträcka där liknande förhållanden råder med avseende på trafikvolym, vägens 
uppbyggnad, kollektivtrafik och bebyggelse. Ytterligare en skillnad från VVMB 106 är 
att en länk antar det lägsta tillstånd som 20 % av länken har. 

Två olika metoder vid tillståndsbedömning rekommenderas, nämligen övergripande 
och specifik mätning och utifrån detta görs en helhetsbedömning av sträckan. Den 
övergripande bedömningen ska ligga till grund för planering av behovet för 
dammbindning och hyvling, medan grusning och dikning planeras utifrån den specifika 
mätningen. 
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Vid både den övergripande och den specifika mätningen görs undersökningar av både 
objektiv och subjektiv karaktär. Vid den övergripande mätningen kontrolleras: 

◦ tvärfall (objektiv bedömning) 

◦ stödremsans höjd (objektiv bedömning) 

◦ skador som potthål, korrugeringar, spårbildning (subjektiv bedömning) 

◦ löst grus (subjektiv bedömning) 

◦ damm (subjektiv bedömning). 

 

Vid den specifika mätningen sker besiktning av följande parametrar: 

◦ sidodränering som diken, trummor, växtlighet (objektiv bedömning) 

◦ kvalitet hos grusslitlagret kännetecknat av tjocklek och material (objektiv 
bedömning). 

 

Vid bestämning av svårighetsgrad används bildlikare med beskrivande text på samma 
sätt som i VVMB 106 fast med fyra olika tillståndsklasser och ca 50 fotografier, samt 
objektiva mätningar. I samband med de objektiva bedömningarna används 
tvärfallsmätare och en meterstock som hjälpmedel medan vid de subjektiva 
bedömningarna nyttjas en bil som framförs med maximal hastighet på 50 km/h. 
Provtagning av slitlagersmaterial ska utföras enligt Vägverkets metodbeskrivning 
611:2000 ”Provtagning av obundna material”. [Vägverket 2000] Objektiva mätningar 
rekommenderas i fyra punkter i varje mätsträcka och dessa punkter kan antingen 
slumpas ut eller riktas. Vid riktad mätning är det observatören som väljer ut 
mätpunkterna. Mätpunkterna för tvärfallsmätning får inte placeras i övergångar mellan 
skevning och bombering och de bör av säkerhetsskäl inte ligga i kurvor. 

Varje länk som bedömts erhåller således tillståndsvärden mellan 1 och 4 i denna nya 
metodbeskrivning. Tillståndsvärden tilldelas för de olika momenten av bedömningen 
och för vart och ett av dessa moment finns krav specificerade.  

För rapportering av observationerna och själva mätningarna rekommenderas två olika 
protokoll, ett för den övergripande mätningen och ett för den specifika mätningen. 
[Alzubaidi H 2002][ Alzubaidi H 2000] 

5.3. Finland 
Tillståndsbedömning i Finland tar hänsyn till vägens jämnhet, bundenhet och 
dammbildning. Bedömningen utförs visuellt och klassificeras enligt en femgradig skala 
som beskrivs med ord och bildlikare. De tre bedömningsparametrarna bedöms 
individuellt och graderas 1-5. Tillståndsklass 5 beskriver ett mycket bra tillstånd på 
vägen medan klass 1 visar på en mycket dålig väg.  
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Tillståndsklass för jämnhet och bundenhet ska ändras, om den aktuella tillståndsklassen 
förändras på en sträcka av minst 20 m eller om tillståndet förändras minst 2 klasser, och 
tilldelas den nya tillståndsklassen. För dammbildning gäller att tillståndsklass ska ändras 
om klassen varierar på en sträcka av minst 100 m eller om tillståndet förändras minst två 
klasser på en sträcka längre än 5 m. 

Utifrån tillståndsklass beräknas ett servicenivåvärde för varje homogent vägavsnitt enligt 
ekvation 1. Beroende på servicenivåvärde indelas vägarna i fem olika servicenivåer där 
ett värde på 1-1.49 medför servicenivå 1, 1.5-2.49 nivå 2, osv.  

ngsvärde)dammbildni*(0,10
värde)bundenhets*(0,25rde)jämnhetsvä*(0,65åvärdeServiceniv

+
+=

 (1) 

För att erhålla en servicenivå för till exempel en viss tidsperiod, vägavsnitt eller 
entreprenadområde vägs servicenivåerna för olika vägsträckor samman mot respektive 
längd. 

Inventeringen utförs under barmarksperioden genom att köra över vägsträckorna med 
en mätbil. Bedömningarna utförs och registreras på en dator vilken är kopplad till bilens 
trippmätare. 

Servicenivån används för att studera utvecklingen av grusvägars tillstånd och 
uppföljning, vid kontakter mellan vägförvaltningen och kommunikationsministeriet 
samt för planering av väghållning. Servicenivån används däremot inte vid uppföljning 
av drift- och underhållsåtgärder. 

Syftet med tjälinventeringarna är att samla information om hur stor olägenhet tjälen 
orsakar trafikanterna. Inventeringen innefattar tjälskadornas svårighetsgrad och 
åtgärdsbehov. Svårighetsgraden delas in i fyra klasser från mycket svår till mycket lindrig 
medan åtgärdsbehovet anges i en tregradig skala från omfattande till lindriga. 
Ytuppmjukning ingår inte i inventeringen medan t.ex. bristande bärighet, tjälskott och 
tjälfall innefattas av inventeringen. De individuella skadorna bedöms inte utan endast 
vägsträckor som helhet. Omfattande åtgärder innebär att urschaktning av de gamla 
massorna samt förbättrad dränering krävs medan lindriga åtgärder innebär förbättring av 
dräneringsförhållanden. 

Inventeringen utförs på samma sätt som för tillståndsbedömning, förutom tidpunkten 
vid vilken den genomförs. Tjälskadeinventering utförs under våren då skadorna 
förekommer. För vägsektionen, hela vägen eller vägnät beräknas olägenhetsindex 
utifrån den tjälskadade vägens längd, total väglängd och ÅDT. Endast tjälskador av klass 
1-3 ingår i beräkningen och ingen skillnad gör för de olika klasserna. Skador i klass 4 
behandlas inte då dessa anses vara för lindriga. Uppgifterna används vid uppföljning av 
de mål för minskning av tjälskador som kommunikationsministeriet ställt upp för 
vägförvaltningen samt för planering av väghållning. [Lindström U 2004] 

5.4. Skottland 
I Skottland hade man tidigare ingen modell för tillståndsbedömning av grusvägnätet. 
Under de senaste åren har dock ”Forest Commission”, vilka ansvarar för grusvägarna, 
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utvecklat en modell. Modellen för tillståndsbedömning är i utvärderingsstadiet varför 
förändringar kan komma att genomföras. 

Modellen bygger på bildlikare som visar nivån på standarden för en väg av en given 
vägklass. Varje vägklass representeras av fotografier som beskriver förekomsten av 
potthål, dränering, väggeometri samt vegetation. För de fall då tillståndet på 20 % av 1 
km av vägen, vilken som helst, ligger under den givna nivån ska underhåll utföras på så 
sätt att standarden höjs till rätt nivå. Underhållet måste inte utföras inom några specifika 
tidsramar utan detta sker enligt överenskommelse mellan entreprenör och myndighet. 
[Hampson I 2004][MacCulloch F 2004] 

Denna modell har likheter med den svenska då den är en subjektiv modell. Den största 
skillnaden är de parametrar som studeras. I förslaget finns heller inga begränsningar, 
rörande t.ex. tid eller trafikmängd, inom vilka åtgärd måste utföras, vilket den svenska 
metoden har. 

5.5. Norge 
Något enhetligt system för tillståndsbedömning av grusvägar, motsvarande de svenska, 
finns inte i Norge. Inom ett och samma län kan olika typer av bedömningar ha utförts 
då Norge fortfarande hade grusvägar. Detta kommer därför inte att diskuteras i denna 
rapport. 

I Troms län fanns däremot ett system för tillståndsbedömning vid tjällossning utvecklat 
som bestod av beskrivningar och fotografier på 4 olika kategorier. Kategori 1 beskrev 
en mycket dålig standard, nästan oframkomlig för personbilar, mycket stor tjällyftning 
och mycket låg körhastighet medan kategori 4 beskrev en god standard med fast 
vägbana, lokalt blöt på ytan, god dränering och obetydligt sänkt körhastighet. [Myhre 
Ö 2003] 

5.6. USA 
Det finns inga nationella riktlinjer för hur tillståndbedömning ska utföras i USA utan 
detta kan variera mellan staterna. Den metod som finns beskriven här är hämtad från 
University of Wisconsin, Transportation Information Center. 

Bedömningssystemet bygger på en indelning i 5 tillståndsklasser där klass 5 är ”utmärkt” 
och klass 1 är ”extremt dålig”. Till vardera klassen finns en tillståndsbeskrivning som 
bygger på värdering av 5 olika parametrar, se Tabell 6. De parametrar som bedöms är 
bombering, dränering, grusslitlager samt ytliga deformationer. Utbredning och 
svårighetsgrad för respektive parameter bedöms för vägsträckor av liknande tillstånd och 
väguppbyggnad. För att underlätta och ge en mer objektiv bedömning av tillstånd finns 
en bildlikare med ett antal foton för respektive tillståndsklass följt av en kortare 
beskrivning. Till vardera tillståndsklassen finns även förslag på drift- och 
underhållsåtgärder angivna vilket är en skillnad mot det svenska systemet, förutom de 
parametrar som studeras. [Transportation Information Center 2002] 
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Tabell 6. Tillståndsklasser enligt PASER Manual -Gravel roads, Wisconsin. 

Klass Beskrivning Generellt tillstånd och 
åtgärdsförslag

Klass 5, 
Utmärkt Inga skador, inget damm och utmärkt yta.

Nybyggnation, utmärkt 
dränering. Lite/inget 
underhåll behövs.

Klass 4, 
God

Damm under torra förhållanden, måttligt med 
löst grus och obetydligt korrugerad.

Nyligen hyvlad, bra 
bombering och dränering 
samt tillräckligt slitlager. 
Rutinhyvling och 
dammbindning kan behövas.

Klass 3, 
Godtagbar

Bra bombering, tillräckliga diken på > 50% av 
sträckan, tillräcklig tjocklek på slitlager men 
grusning kan behövas på ett antal ställen, 
trummor behöver rensas, måttlig korrugering 
på 10-25% av arean, måttlig dammbildning 
som delvis hindrar sikten, obetydlig 
spårbildning <2.5cm djupa, potthål <5cm 
djupa, något löst grus.

Synliga effekter från 
trafikering. Hyvling, 
dräneringsförbättringar och 
ytterligare grusning kan 
behövas.

Klass 2, 
Dålig

Dålig-ingen bombering, tillräckliga diken på 
<50% av sträckan, diken delvis igenväxta och 
eroderade, tunt-inget slitlager på 
>25%,måttlig spårbildning 2.5-7.5cm djupa 
på 10-25% av ytan, måttligt med potthål 2.5-
10cm djupa på 10-25% av ytan, omfattande 
mängd löst grus >10cm.

Låg hastighet krävs. Behov 
av ytterligare grusmaterial 
och omfattande 
dräneringsförbättringar.

Klass 1, 
Extremt 
dålig

Ingen/negativ bombering, vatten på 
vägbanan, små-inga diken, fyllda/trasiga 
trummor, allvarlig spårbildning >7.5cm djupa 
på >25% av ytan, omfattande mängd potthål 
>10cm djupa på >25% av ytan, liten-inget 
slitlager på >25% av ytan.

Svårt att trafikera och vägen 
är periodvis stängd. 
Omfattande ombyggnationer 
och dräneringsåtgärder 
krävs. 

 

5.7. Kanada 
Enligt kontakter inom ”The Department of Transportation” i Alberta utförs ingen 
tillståndsbedömning av grusvägnätet i provinsen. På grund av detta kommer 
tillståndsbedömning från provinsen British Columbia att beskrivas i stället. [Otto S 
2004] 

I provinsen British Columbia pågår arbete med att utveckla och implementera en 
modell för tillståndsbedömning i de verktyg som idag används för långtidsplanering. 
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Vid bedömningen utvärderas omfattningen av en viss typ av skada på en given yta. De 
skador som studeras är; korrugeringar, tvärprofil, dränering, förekomst av löst grus, 
potthål och spårighet. Ur denna bedömning beräknas graden av olägenhet enligt 
ekvation 2. 

100*
 ytastuderad

j gradsvårighets och i skadetyp av omfattning olägenhet av grad 







=  (2) 

För att erhålla ett tillståndsvärde som är övergripande för alla typer av skador värderas 
det erhållna värdet på graden av olägenhet för respektive skada med hänsyn till dess 
svårighetsgrad enligt ett antal diagram. Svårighetsgraden finns indelad i tre olika nivåer 
från hög till låg. Därefter summeras graden av olägenhet för samtliga skador och ett 
tillståndsvärde för vägsträckan erhålls. Detta värde reduceras med hänsyn till antalet 
skador vars olägenhetsgrad varit mer än 5 och ett slutligt tillståndsvärde kan beräknas. 
Enligt Figur 21 kan det slutliga tillståndsvärdet översättas till ett mer beskrivande 
tillstånd samt vilken typ av underhåll som rekommenderas kan avläsas. 

Om den studerade ytan är 2000 m2 varav 1000 m2 är korrugerat av hög svårighetsgrad 
medför det en grad av olägenhet på 50. Med hjälp av graden av olägenhet och 
svårighetsgrad avläses ett tillståndsvärde ur en tabell till 77. Eftersom detta är den enda 
skadan längs sträckan kommer tillståndsvärdet att vara detsamma som vägens totala 
tillståndsvärde. Det slutliga tillståndsvärdet avläses med hjälp av det totala tillståndsvärdet 
och antalet skador med högre grad av olägenhet än 5. I exemplet skulle detta innebära 
ett slutligt tillståndsvärde på ca 20 vilket enligt Figur 21 tyder på en väldigt låg standard. 

Fördelen med att införa detta system ligger i att resultaten kan jämföras med 
tillståndsbedömningar för belagda vägar. [Stantec Consulting Ltd 2001] 

Till skillnad från den svenska metoden bedömer det kanadensiska systemet olika typer 
av skador, t ex potthål, korrugeringar och tvärfall, separat. I Sverige bedöms detta mer 
generellt i termen ”jämnhet”. Ytterligare en skillnad är att uppkomsten av damm inte 
bedöms i Kanada utan endast förekomsten av löst material på vägbanan. Fler parametrar 
bedöms separat i det bedömningssystem som används i Kanada, vilket kan tolkas som 
att det är noggrannare, men samtidigt finns osäkerheter i till exempel bedömningen av 
skadors svårighetsgrad. Svårighetsgraden kan komma att variera mycket, beroende på 
utvärderare, då det kanadensiska systemet inte bygger på någon bildlikare eller annan 
beskrivning av skadorna. 
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Figur 21. Beskrivning av tillståndsvärden samt rekommenderade åtgärder för olika 
tillståndsnivåer. [Stantec Consulting Ltd 2001] 
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6. Highway Development and Management 
Standards Models, HDM-4 

6.1. Bakgrund 
Redan 1968 påbörjades ett samarbete mellan Världsbanken, Transport and Road Research 
Laboratory (TRRL) och Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) för att 
lägga grunderna till en modell för drift och underhåll av vägnät. När ett första utkast till 
en modell var framtagen kontaktades Massachusetts Institue of Technology, MIT, för att 
utföra en litteraturstudie och utveckla denna modell utifrån insamlad fakta. Detta 
resulterade i en Highway Cost Model, HCM, 1971-1972. Denna modell var ett stort 
framsteg i utvecklingen vad gäller modeller som tog hänsyn till sambanden mellan drift- 
och underhållskostnader samt trafik- och fordonskostnader. I och med HCM modellen 
kunde man visa på områden som krävde mer forskning för att skapa en modell med 
högre precision och bredare tillämpningsområde. 

I den fortsatta forskningen gjorde TRRL i samarbete med Världsbanken en storskalig 
undersökning i Kenya. Detta med syfte att studera nedbrytning av belagda och icke-
belagda vägar, samt utreda vilka faktorer som påverkar fordonskostnader i ett U-land. 
Resultaten från studien låg till grund för Road Transport Investment Model for developing 
countries, RTIM, som var färdigställd 1977. 

Parallellt med utvecklingen av RTIM finansierade Världsbanken fortsatt förbättring av 
HCM tillsammans med MIT och en första version av Highway Design and 
Maintenance Standards Model, HDM, skapades 1979. 
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Under mitten av 80-talet utvecklades RTIM och HDM ytterligare i olika länder för att 
öka det geografiska användningsområdet. Detta arbete mynnade ut i RTIM2 och 
HDM-III. Ytterligare utveckling fortgick och 1993 utkom RTIM3, en användarvänlig 
version av RTIM2, och 1994 fanns två olika versioner av HDM-III på marknaden. 
HDM-Q som tog hänsyn till trafikstockning och HDM Manager vilket är ett 
menystyrt alternativ.  

De olika modellerna har sedan dess använts flitigt i ett antal länder för att undersöka 
ekonomisk hållbarhet för vägprojekt och för att optimera ekonomiska fördelar för 
trafikanter med hjälp av olika underhållsåtgärder. I detta skede hade stora förändringar 
skett från det att grunderna till modellerna togs fram vad gäller fordonsteknik och 
kostnader, men även inom systemutveckling. Det fanns ett behov av att vidareutveckla 
modellerna och anpassa dessa till den utveckling som skett under föregående år. Ett 
ökat användande av modellerna i industrialiserade länder ökade även behovet av 
vidareutveckling. Utifrån detta perspektiv utvecklades RTIM3 och HDM-III till 
HDM-4 för att även behandla: 

◦ trafikstockningsproblem 

◦ effekter av kallt klimat 

◦ ett bredare spektrum av ytbehandlingsmetoder och struktur hos vägar 

◦ säkerhet 

◦ miljöeffekter, som energikonsumtion, buller och utsläpp 

All information i detta kapitel, där inte annat är angivet, är hämtat ur programmanualen 
till HDM-4. [ISOHDM 2000] 

6.2. Struktur 
Programmet är uppdelat i tre huvuddelar: indata, analysverktyg och modeller. Dessa 
huvudgrupper är i sin tur uppdelade i undergrupper enligt nedan.  

◦ Indatamoduler 

- Vägnät 

- Trafikflöde 

- Drift- och underhållsåtgärder 

- Konfiguration 

 

◦ Analysverktyg 

- Projektanalys  

- Programanalys 

- Strategisk analys 
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◦ Modeller 

- Nedbrytning 

- Åtgärd 

- Effekter på trafikanter 

- Samhällsekonomisk modell 

Indatamodulerna och analysverktygen kommer att beskrivas här för att ge en förståelse 
till programmets uppbyggnad och funktion. Vidare kommer nedbrytnings- och 
åtgärdsmodellerna att också behandlas.  

Modellerna som beskriver samhällsekonomiska- och trafikantaspekter kommer inte att 
behandlas här eftersom detta arbete syftar till förståelse av grusvägars beteende. Det 
medför att delar av HDM-4, som inte berör grusvägar, endast beskrivs ytligt eller inte 
alls. 

6.3. Indatamoduler 

6.3.1. Vägnät 
I modulen ”vägnät” (Road Network) preciseras och lagras all information om en eller 
flera vägsträckor. Här definieras olika vägnät, specifika vägar eller vägsektioner. Begrepp 
definierade av modulen vägnät är: 

Sektioner: Vägsträckor för vilka definierbara parametrar, såsom ytbeläggning, 
uppbyggnad, etc. inte varierar nämnvärt. 

Länkar: Består av en eller flera sektioner där trafikmängden antas vara konstant. 

Noder: Brytpunkter där parametrar som trafikmängd och vägklass ändras markant. 
Europaväg och lokalväg är exempel på olika vägklasser. 

All data som berör vägnätet finns samlat i denna modul och här görs även förändringar i 
data som rör vägnätet. Parametrar som vägens geometri, trafikmängd, beläggningstyp, 
materialsammansättning och tillstånd definieras i denna indatamodul. 

6.3.2. Trafikflöde 
Under modulen ”trafikflöde” (Vehicle Fleets) definieras all information rörande fordon 
som utgör grund för beräkningar av fordonskostnader, hastigheter, restid, nedbrytning, 
etc. Den typ av information som definieras är fordonsvikt, antal axlar, typ av däck, 
bränsleförbrukning och livslängd. I denna modul kan man lägga in data som berör både 
motordrivna fordon och icke-motoriserade fordon varav ett stort utbud ingår i 
programvaran. Det finns inte något maximalt antal fordon som kan preciseras utan detta 
är obegränsat. 
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6.3.3. Drift- och underhållsåtgärder 
Beroende på vägklass, trafikmängd etc. varierar kraven på standard på vägen. I och med 
detta finns det även olika nivåer på de åtgärder som kan specificeras. I modulen för 
drift- och underhållsåtgärder (Work Standards) definieras olika krav på 
underhållsstandarder. Vilka olika typer av underhåll som preciseras, frekvens, etc. avgörs 
helt och hållet av den person som utför analysen. 

6.3.4. Konfiguration 
Mönster för hur trafikflödet varierar med tiden kan definieras under ”konfigurationer”. 
Här anges hur många procent av det totala antalet fordon över ett år som passerar vid 
vissa tider på dygnet eller perioder på året. I detta projekt har endast variationer mellan 
sommar och vinter angetts men möjligheter till att noggrannare definiera t ex 
rusningstrafik är möjligt. En del som rör effekter av trafikstockning och 
kapacitetsberäkningar ingår också men denna kommer inte att beskrivas närmare. 

Den för detta projekt viktigaste konfigureringen berör klimatförhållanden. Här 
definieras parametrar som fuktighetsklassificering och temperaturklassificering. För 
fuktighetsklass anges nederbördsmängd, fuktighetsindex och torrperiodens andel av 
året. Vid temperaturklassificeringen definieras ett flertal parametrar varav några är 
årsmedeltemperatur, köldmängd och antal procent av året som vägen är snö- respektive 
vattentäckt. 

Under denna kategori kan också samtliga ingångsparametrar klassificeras för att 
underlätta om många olika studier utförs. För detta projekt har samtliga parametrar 
definierats för respektive väg men om antalet vägar är många kan det vara lämpligt att 
utifrån en förbestämd klassificering kategorisera vägarna. Ett exempel på detta kan vara 
olika geometriska klasser från en rak väg utan höjdskillnader till en väldigt kurvig och 
backig väg. 

6.3.5. Kalibrering 
HDM-4 bygger på kalibrering av ingående parametrar i tre olika nivåer beroende på 
vad syftet med simuleringen är.  

Nivå 1 är den lägsta kalibreringsnivån och krävs för att kunna genomföra en simulering 
av något slag. Denna baseras på minsta möjliga omfattning på fältstudier och endast de 
nödvändigaste parametrarna, som t ex trafikmängd, klimat och enhetskostnader för 
åtgärder, definieras. För övrig, mer detaljerad indata, används grundinställningar, 
defaultvärden. Nivå 1 kalibrering rekommenderas för översiktliga planeringar och 
prognoser då resultaten ger en grov uppskattning och simuleringarna kräver liten 
tidsåtgång. 

Kalibrering enligt nivå 2 kräver mer fältstudier för att anpassa modellerna till de lokala 
förhållandena. Mer detaljer kring t ex klimat och drift- och underhållsåtgärder anges för 
nivå 2. Denna kalibrering rekommenderas vid simuleringar och utvärderingar av 
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specifika projekt, eller då en mer detaljerad studie erfordras. För simulering och 
kalibrering krävs några månaders arbete i tidsåtgång. 

Nivå 3 kalibrering kräver omfattande fältstudier, över minst 5 år, och används vid 
studier med syfte att förbättra programmeringsmodellerna. 

6.4. Analysverktyg 
Analyserna i HDM-4 är baserade på livscykelanalyser för belagda vägar. Analysernas mål 
är att prognostisera nedbrytningen av vägen, effekter från åtgärdsarbeten, effekter för 
trafikanter samt att studera samhällsekonomiska och miljömässiga följder. 

Direkt efter det att en väg byggts och trafikerats, påbörjas nedbrytningsprocesser av 
vägkroppen. Denna process styrs främst av aktuell trafikbelastning, klimat och 
otillräcklig dränering av vägkroppen. Hur snabbt nerbrytningen sker beror till stor del 
på underhåll av vägen och åtgärdsinsatser vid skador. Vägnätet är indelat i olika klasser 
efter krav på standard. När en sträcka nått en lägsta tillåtna standard måste vägen 
åtgärdas för att den ska återfå sitt ursprungliga skick eller önskat tillstånd. Vilken typ av 
åtgärd som vidtas beror på skadenivå, typ av skador och budget. I Figur 22 finns detta 
förlopp illustrerat. 

 
Figur 22. Livscykelanalys i HDM-4. 

I HDM-4 finns tre olika analysmetoder att tillgå beroende på vilken typ av studie som 
man önskar utföra. Dessa tre metoder: projekt-, program- och strategisk analys, finns 
beskrivna i avsnitt 6.4.1.-6.4.3. 

6.4.1. Programanalys 
Programanalysen studerar i huvudsak prioriteringsordning för en mängd vägsträckor 
utifrån ett ettårs- eller flerårsperspektiv med budgetavgränsningar. För denna analysform 
arbetar man utifrån en lång lista av specifika sträckor i ett vägnät. Urvalskriterierna 
beror normalt på definierade underhållsstandarder, förbättringsåtgärder eller 
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uppgradering. De olika urvalskriterierna kan vara enligt nedan, men observera att detta 
endast är ett exempel: 

◦ Underhåll ska utföras vid ett visst tröskelvärde för ojämnheter, IRI. 

◦ Förbättring, t ex breddning av väg ska utföras vid ett specifikt förhållande 
mellan trafikvolym och kapacitet. 

◦ Uppgradering av väg, från grus till bitumenbunden, ska ske när 
trafikvolymen går över ett specificerat värde. 

 

När alla vägsträckor är definierade kan programanalys användas för att jämföra 
livscykelkostnader uppskattade vid olika typer och nivåer av åtgärder. På detta sätt kan 
det alternativ för underhåll som är mest lönsamt identifieras. 

6.4.2. Strategisk analys 
Strategisk analys bygger på att ett vägnät i sin helhet, eller undergrupper till vägnätet 
studeras, dvs. enskilda vägar urskiljs inte i analysen. Exempel på huvudvägnät är statligt 
eller kommunalt medan en undergrupp är en viss typ av väg t ex bitumenbelagda vägar 
eller en specifik vägklass som t ex europaväg.  

För att kunna göra långtidsstudier av den här typen ger HDM-4 i en strategisk analys 
möjligheten att definiera hela vägnätet med faktorer som påverkar trafikantkostnader 
och vägstandard som en matris. Det finns möjlighet att studera en specifik sträcka men 
på grund av att det oftast handlar om långa sträckor kan det bli ohanterligt att definiera 
sträcka för sträcka. Istället definieras en matris utifrån t ex trafikbelastning, ytbeläggning, 
tillstånd etc. Ett konkret exempel är simulering av en matris bestående av tre 
trafikklasser, tre ytbeläggningstyper, tre tillståndsnivåer. För övrigt utgår man ifrån att 
det råder liknande förhållanden vad gäller klimat och vägklass. Detta skulle resultera i 
en (3·3·3) 27 olika representativa vägavsnitt. Ju fler parametrar som läggs in i matrisen 
ju noggrannare blir modellen. 

Typiska användningsområden där strategisk analys kan användas är: 

◦ medium till långtidsplanering för uppskattning av kostnader för att öka 
standarden på vägar i specifika vägklasser 

◦ optimera användandet av resurser utifrån olika metoder för underhåll och 
åtgärder 

◦ studier av hur förändringar av trafikklass, underhållsstandard etc. påverkar 
vägnätet. 

 

Den huvudsakliga skillnaden mellan strategisk analys och programanalys är att i en 
strategisk analys förlorar en vägsträcka sin identitet och grupperas istället efter 
vägsegment med liknande utgångspunkt i en matris. I programanalysen studeras 
vägsträckor individuellt. 
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6.4.3. Projektanalys 
Vid projektanalys studeras endast ett fåtal vägsträckor eller investeringsalternativ i taget. 
Typiska projekt för denna typ av analys är underhåll och åtgärder för befintlig väg, 
breddning, uppgradering eller nybyggnation. Den används för att uppskatta ekonomisk 
hållbarhet och lämplighet för investering utifrån ytbehandling, nedbrytning, åtgärder 
och trafikantkostnader samt jämförelse mellan olika alternativ vad gäller lönsamhet. 

I jämförelse med program- och strategisk analys anges indata i projektanalysen mer 
detaljerat på grund av att studien endast görs för ett fåtal vägar. I projektanalys anges till 
exempel jämnheten med IRI värden för respektive väg medan detta görs med 
klassificeringen ”Bra”, ”Godkänd” och ”Dålig” för de övriga analyserna. 

6.5. Modeller 
I detta avsnitt kommer de olika modellerna för nedbrytning och åtgärd, att studeras var 
för sig för att ge en bakgrund till hur HDM-4 fungerar. De parametrar som ingår i 
modellerna kommer att identifieras, medan brister i programmet diskuteras i avsnitt 6.7. 
Återigen poängteras att rapporten syftar till nedbrytning och underhåll av grusvägar och 
tyngdpunkten för modellerna kommer därför att läggas på denna del.  

I en tidigare version av programmet, HDM-III, behandlades nedbrytnings- och 
åtgärdsmodellen i en och samma modell och gick under namnet ”Nedbrytnings- och 
åtgärdseffekter” medan i HDM-4 är dessa modeller åtskilda. Mer detaljerad bakgrund 
till modellerna finns att hämta i publikationer från Världsbanken samt systemmanualen. 
[ISOHDM 2000][Paterson 1987][Sayers M.W., Gillespie T.D. och Paterson W.D.O 
1986] 

Generellt sett tillhör obelagda vägar en vägklass med lägre krav på standard jämfört med 
belagda vägar. Historisk sett finns det två olika sorters icke-belagd väg: helt eller delvis 
utformade och uppbyggda av ingenjörer samt vägar formade längs stråk som nyttjats 
under lång tid. Den andra kategorin vägar har uppkommit genom successiva 
förstärkningar och förbättringar av transportstråk. Det innebär att vägen i regel aldrig 
har dimensionerats. I HDM-4 behandlas endast vägar som på något sätt är konstruerade 
av ingenjörer. 

6.5.1. Nedbrytningsmodell 
I generella drag bygger nedbrytningsmodellen på samband mellan ursprunglig 
utformning av vägkroppen: dess geometri och materialsammansättning, omgivande 
förhållanden som klimatzoner, ålder på slitlager, trafikmängd och underhållsåtgärder. 

Nedbrytning av grusvägar kännetecknas av två processer: ojämnhet och 
materialtransport från vägbanan. För att hålla en grusväg jämn utförs normalt hyvling 
metodiskt: årligen eller mer frekvent inom rimliga gränser. Se avsnitt 3.1. I HDM-4 
beräknas ett medelvärde på ojämnheten utifrån ojämnheten i början av året, 
materialparametrar, trafikmängd, geometri, nederbörd i form av regn och 
hyvlingsfrekvens. Under en längre period kan man beräkna ett långsiktigt medelvärde 
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på ojämnhet. Behov av underhåll i form av grusning, punktinsatser vid lagning av 
potthål och gruskomplettering bedöms av tjockleken på slitlager och den årliga 
förlusten av material. 

Nedbrytning av en obelagd väg förutsätts ske enbart i ytlagret. Trots detta måste 
geotekniska parametrar för två lager definieras i modellen: gruslagret och undergrund. 
Detta för att möjliggöra simulering av grusvägar vars slitlager är obefintligt av någon 
anledning. 

6.5.1.1. Materialparametrar 
I en studie av nedbrytning gjord i Brasilien, vilken nedbrytningsmodellerna i HDM-4 
bygger på, utvärderades vilka parametrar som påverkar nedbrytningsprocessen. Denna 
studie visar på att man med hjälp av kornstorleksfördelning, maximal kornstorlek samt 
jordens plasticitet kan beskriva processen. Med dessa parametrar som ingångsvärden i 
nedbrytningsmodellen kan största och minsta värden på ojämnhet, IRI, beräknas. 
Materialparametrar definieras för både vägens gruslager och undergrund och skiljs åt 
genom olika indexbeteckningar. Index g står för ”gravel” och betecknar alltså gruslagret 
medan index s, ”subgrade”, hänvisar till undergrunden. 

6.5.1.2. Trafikmängd 
Trafikbelastningens inverkan på nedbrytning, för icke-belagd väg, sammanfattas av tre 
olika kategorier av motoriserad trafik enligt Tabell 7 nedan: Lätta fordon och tunga 
fordon ingår separat för att förutsätta ojämnheter, IRI, medan kategori ”Samtliga 
fordon” används för att uppskatta förlust av material från ytan. 

Tabell 7. Trafikkategorier. 

Kategori Beteckning Beskrivning

Lätta fordon,           
<3.5 t ADL Årsdygnstrafik, antal lätta fordon, (Eng. Average 

Daily Light vehicle traffic)

Tunga fordon,      
≥3.5 t ADH Årsdygnstrafik, antal tunga fordon, (Eng. Average 

Daily Heavy vehicle traffic)

Samtliga fordon,  
ADL+ADH AADT Årsdygnstrafik, antal fordon, (Eng. Annual Average 

Daily Traffic)
 

6.5.1.3. Väggeometri 
I studien för nedbrytningsmodellen som utfördes i Brasilien togs även parametrar 
angående väggeometrins inverkan fram. Resultatet från studien visar på att horisontell 
kurvatur, C, och backighet, RF, har inflytande på hur vägen bryts ned. Dessa båda 
parametrar påverkar utvecklingen av ojämnheter på vägen. Ser man till förlust av 
material från vägytan påverkar skevning mängden material som förflyttas på grund av 
trafiken medan backigheten påverkar materialförflyttningen som sker genom erosion 
vid vattenflöden. Bredden på stödremsan, SW, anges även i programmet men används 
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enbart vid beräkning av grusåtgång vid gruskompletteringsarbeten. De olika 
parametrarna finns sammanfattade med förklaring i Tabell 8. 

Tabell 8. Kategorier för väggeometri. 

Kategori Beteckning Beskrivning

Kurvatur C  Horisontell medelkurvatur (Eng. Curvation) , [grad/km]

Backighet RF Absolut medelvärde på nivåskillnader (Eng. Raise and 
Fall) , [m/km]

Stödremsa SW Medelbredd på stödremsa (Eng. Shoulder Width ), [m]
 

6.5.1.4. Klimat och dränering 
Nedbrytningshastigheten påverkas till stor del av vilket klimat som råder i regionen. I 
HDM-4 beskrivs nederbörden vara den främsta faktorn för klimat som påverkar 
nedbrytningen.  

Nederbördsmängden anges som ett månadsmedelvärde vilket i nedbrytningsmodellen 
omräknas till årsmedelnederbörd. Nedbrytningsmodellen tar inte hänsyn till om 
nederbörden är koncentrerad under delar av året eller jämt fördelad. 

Även dräneringsförhållandena påverkar nedbrytningen i stor utsträckning och studien 
från Brasilien visar på geometrins inverkan på dräneringen. Modellen gäller för vägar 
med acceptabel väggeometri, dvs. inte för vägar med negativt tvärfall eller bristande 
ytdränering vid kraftiga regn, globalt sett. 

6.5.1.5. Ojämnhet 

6.5.1.5.1. Ojämnhetsutveckling 
Modellen för utvecklingen av ojämnheter på vägytan som används i HDM-4 bygger på 
begränsningen att det finns ett maximalt värde på ojämnheten och att 
ojämnhetstillväxten beskrivs av en exponentiell kurva. Ojämnhetsutvecklingen för en 
grusväg är, enligt HDM-4, beroende av initiell och maximal ojämnhet, tid, 
trafikkategori och materialparametrar. De parametrar som ingår i de empiriska 
beräkningsmodellerna finns sammanställda i Tabell 9.  

Den maximala ojämnheten beräknas utifrån samband mellan dammhalt, kurvatur, 
backighet och nederbördsmängd. Dammhalten definieras som förhållandet mellan 
massan av material mindre än 0.075 och 0.425 mm. Ojämnheten vid tidpunkten T2 
beror av samband mellan trafikmängder, nederbörd, tid sedan senaste hyvling, maximal 
ojämnhet och ojämnhet vid tiden T1, där T1 är tidigare än T2. 
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Tabell 9. Parametrar vilka ingår i beräkningar för utveckling av ojämnheter. 

Parameter Beteckning

Modelleringsparametrar, (Eng. Model parameters) b, c

Ojämnhet vid tid TG1, (Eng. Roughness at time TG 1 ) QITG1

Ojämnhet vid tid TG2, (Eng. Roughness at time TG 2 ) QITG2

Dagar sedan hyvling vid tid T1, (Eng. Time since grading at time T 1 ) TG1

Dagar sedan hyvling vid tid T2, (Eng. Time since grading at time T 2 ) TG2

Lätt trafik, årsdygnstrafik, (Eng. Avarage Daily Light traffic) ADL

Tung trafik, årsdygnstrafik, (Eng. Avarage Daily Heavy traffic) ADH

All trafik, årsdygnstrafik, (Eng. Annual Avarage Daily traffic) AADT

Medelvärde för månadsnederbörd, (Eng. Mean Monthly Precipitation) MMP

Dammhalt, (Eng. Material j gradation dust ratio) MGDj

Medelkurvatur, (Eng. Average horizontal curvation) C

Medelbackighet, (Eng. Average rise and fall) RF

Vikt % av material j som passerar siktspalt 0.425 mm, (Eng. Amount of 
material j passing the 0.425 mm sieve, % by mass)

P425j

Vikt % av material j som passerar siktspalt 0.075 mm, (Eng. Amount of 
material j passing the 0.075 mm sieve, % by mass)

P075j

 

6.5.1.5.2. Effekt av packning på ojämnhetsutveckling 
Studier gjorda på obelagda vägar visar att ojämnhetsutvecklingen under de första åren 
efter nybyggnation/ombyggnation där mekanisk kompaktion använts skiljer sig från 
utvecklingen ett antal år senare. Under de första hyvlingscyklerna sker nedbrytningen i 
betydligt lägre takt än efter ett antal cykler. Detta medför att modellen i avsnitt 
6.5.1.5.1. inte stämmer under de första åren efter nybyggnation/ombyggnation om inte 
den mekaniska packningen beaktas. 

När mekanisk packning inkluderas i modellen kommer modelleringsparametern, c, att 
reduceras under de första åren till c´. I modellen antas c vara reducerad till en fjärdedel 
av sitt ursprungliga värde som initiellt värde. Efter maximalt fyra år antas det ha ökat 
igen till ursprunget. Modelleringsparametern b beror av c varpå även denna kommer att 
ändras och betecknas b´. Tabell 10 visar en sammanställning av parametrarna. 
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Tabell 10. Parametrar som beskriver effekter av packning på ojämnhetsutveckling. 

Parameter Beteckning

Modelleringsparametrar, (Eng. Model parameters) b´, c´

År sedan kompletteringsgrusning, alt. ny- eller ombyggnation, (Eng. Years 
since regravelling or construction) t

Hyvlingsfrekvens, (Eng. Frequency of grading) n
 

Tabell 11. Parametrar som beskriver effekter av hyvling på ojämnhetsutveckling. 

Parameter Beteckning

Ojämnhet före hyvling, (Eng. Roughness before grading) QIbg

Ojämnhet efter hyvling, (Eng. Roughness after grading) QIag

Minsta ojämnhet för material j, (Eng. Minimum roughness of material j) QIMINj

Modelleringsparameter, (Eng. Model parameter) a

Maximal partikelstorlek, siktspalt där 95 % av materialet passerar, (Eng. 
Maximum particle size, sieve opening through which 95 % passes)

D95j

Medelgraderingstal, (Eng. Mean material gradation) MGMj

Graderingstal för partikelstorlek 0.075 mm, (Eng. Material gradation, 
particle size 0.075)

MG075j

Graderingstal för partikelstorlek 0.425 mm, (Eng. Material gradation, 
particle size 0.425)

MG425j

Graderingstal för partikelstorlek 2.0 mm, (Eng. Material gradation, particle 
size 2.0)

MG02j

 

6.5.1.5.3. Effekter av hyvling på ojämnhetsutveckling 
När en grusväg hyvlas beror resultatet av åtgärden på vilket skick vägen hade innan 
hyvling, materialparametrar samt den minsta ojämnheten ett material anses kunna ha. 
De minsta ojämnheterna ett material kan ha är när hyvling av vägen inte reducerar 
ojämnheterna. En ökning av partikelstorlek medför att denna gräns höjs. Ojämnheten 
efter hyvling beräknas enligt ett linjärt förhållande vilket beaktar ojämnheten före 
hyvling, minsta ojämnhet och dammhalten. 

Den minsta ojämnheten ett material kan ha beskrivs av samband mellan parametrarna 
maximal partikelstorlek och graderingstal. Graderingstalet varierar beroende på vilken 
materialfraktion som studeras. Fraktionerna jämförs hela tiden mot den maximala 
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partikelstorleken beräknad som storleken på den siktspalt som 95 % av materialet kan 
passera. Se Tabell 11. 

6.5.1.5.4. Medelvärde på ojämnhet under studerat år 
Utifrån ojämnhetsutvecklingen, avsnitt 6.5.1.5.1, samt effekter av hyvling och 
kompaktion, avsnitt 6.5.1.5.3. och 6.5.1.5.2, beräknas ett medelvärde för ojämnheten 
på vägen över året. Vid beräkningarna för det första analysåret används ett initialvärde 
på ojämnheten vilket specificeras av användaren. De följande åren utgår beräkningarna 
från föregående års ojämnhet. De parametrar som ingår i beräkningarna av 
medelojämnheten redovisas i Tabell 12, utöver de parametrar som finns beskrivna i de 
tre föregående avsnitten. 

Tabell 12. Parametrar för beräkning av medelojämnheten under analysåret. 

Parameter Beteckning

Medelojämnhet under år t, (Eng. Average roughness during year t) Qiavg

Ojämnhet efter hyvling, (Eng. Roughness after grading) Qia

Maximal ojämnhet för material j, (Eng. Maximum roughness of material j) QIMAXj

Minsta ojämnhet för material j, (Eng. Minimum roughness of material j) QIMINj

Hyvlingsfrekvens, (Eng. Frequency of grading) n, [ant./år]

Modelleringsparametrar, (Eng. Model parameters) a, b, c
 

6.5.1.6. Materialförlust 
Materialförlust definieras som skillnaden i gruslagertjocklek över tiden. De faktorer som 
i huvudsak påverkar materialförlusten är klimat, trafik och hyvling. Slitlagrets 
materialparametrar och vägens geometri påverkar även materialförlusten. I Tabell 13 
finns parametrarna som ingår i beräkningsmodellen för materialförlust.  

Tabell 13. Parametrar som påverkar materialförlust från vägen. 

Parameter Beteckning

All trafik, årsdygnstrafik, (Eng. Annual Average Daily traffic) AADT

Medelvärde för månadsnederbörd, (Eng. Mean Monthly Precipitation) MMP

Medelkurvatur, (Eng. Average horizontal curvation) C

Medelbackighet, (Eng. Average rise and fall) RF

Plasticitetsindex, (Eng. Plasticity index) PI

Kalibreringsfaktorer, (Eng. Calibration factors)
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6.5.1.7. Initiella programmeringsvariabler 
Vid en analys som pågår under ett flertal år krävs att ny indata initieras för varje nytt år 
som studeras. Initialvärden som berör trafik beräknas ur det indata som finns givet för 
vägnätet. I fråga om lagertjocklekar och ojämnhetsvärden erhålls dessa på tre olika sätt. 
Alternativ 1 är att värden initieras från föregående analysår och detta gäller när studerat 
år inte är första analysåret eller första året då förändringar i drift- och underhållsåtgärder 
sker eller vid nybyggnation/ombyggnation. För Alternativ 2 hämtas värden från 
indatafilerna och detta sker när studerat år sammanfaller med första analysåret. Det 
tredje och sista alternativet gäller för studerat år då förändringar i drift- och 
underhållsåtgärder utförs eller vid nybyggnation/ombyggnation av väg. 

6.5.2. Åtgärdsmodell 
När grusslitlagret brutits ner klassificeras vägen automatiskt om till en väg med jord som 
slitlager till dess att åtgärder vidtagits och ett nytt grusslitlager lagts ut. Vid modellering 
definieras olika åtgärder som underhållsåtgärd, förbättringsåtgärd eller ombyggnation. 
Till underhållsåtgärder räknas hyvling, lokal grusning och grusning av hela 
vägsektioner, medan breddning och förbättrad linjesträckning går under 
förbättringsåtgärder. Ombyggnation innefattar uppgradering till en högre vägklass eller 
nybyggnation av vissa sektioner. 

För respektive åtgärd preciseras kriterier för när åtgärden ska utföras. Detta kan göras 
genom att ange krav på slitlagertjocklek, efter en viss trafikmängd eller ange att 
åtgärden ska utföras ett visst antal gånger per analysår. För att inte liknande åtgärder ska 
utföras samma år har dessa getts en prioriteringsordning. Detta innebär till exempel att 
om kriterierna för att vägen ska uppgraderas till en belagd väg samt att ett nytt 
grusslitlager ska läggas ut är uppgraderingen av vägen av högre prioritet. I 
simuleringarna kommer då uppgraderingen att ingå i analysen men inte grusningen. I 
Tabell 14 visas prioriteringsordningen för de olika åtgärderna.  

Tabell 14. Prioriteringsordning för åtgärder. 

Åtgärd Prioritering

Ombyggnation 1

Uppgradering av vägklass 2

Förbättrad geografisk linjesträckning 3

Utökat antal körfält 4

Delvis breddning av vägen 5

Nytt grusslitlager 6

Lokal grusning 7

Hyvling 7
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Vid studier av grusvägar krävs att uppdatering av grusslitlagrets ålder görs årligen 
analysperioden igenom. Grusslitlagrets ålder definieras i antal år som förlöpt efter 
senaste gruskomplettering eller övergång till grus från annan typ av ytbehandling. På 
samma sätt som för de tre olika alternativen beskrivna i avsnitt 6.5.1.7. kommer värden 
på grusslitlagrets ålder att initieras på olika sätt beroende på var i analysperioden det 
studerade året befinner sig. Grusslitlagrets ålder ingår som en parameter vid beräkning 
av effekter av förbättringsåtgärder. 

6.5.2.1. Hyvling 
Hyvling genomförs med syfte att återföra grus från vägkanterna till vägbanan och att 
minska ojämnheten på vägen. Hyvling utförs med mer eller mindre regelbundenhet 
och kan i HDM-4 specificeras på tre olika sätt. Hyvlingen kan antingen utföras med 
bestämda tidsintervall, efter en given trafikmängd eller vid en given ojämnhet.  

Den årliga kostnaden för hyvling beräknas som produkten mellan enhetspriset för 
hyvling per kilometer, sektionens längd och antalet hyvlingar per analysår. 

För alternativet med hyvling efter givna tidsintervall beräknas medelojämnheten mellan 
hyvlingarna som en funktion av antalet dagar eller hyvlingsfrekvens, se avsnitt 6.5.1.5. 
För de fall då hyvlingen sker efter en viss trafikmängd eller en specifik ojämnhet 
beräknas antalet dagar sedan senaste hyvlingen fram för att ingå som en parameter i 
beräkningen av medelojämnheten. Om ingen hyvling utförs kommer 
medelojämnheten på lång sikt att sammanfalla med den maximala ojämnheten för 
materialet. I Tabell 15 har de parametrar som ingår i dessa beräkningar sammanställts. 

Tabell 15. Parametrar som påverkar effekter av hyvlingsåtgärder. 

Parameter Beteckning

Maximalt tillåtna antalet dagar mellan hyvlingar, (Eng. Maximum allowable 
time interval between successive grading, in days) DGMAX

Minsta tillåtna antalet dagar mellan hyvlingar, (Eng. Minimum allowable 
time interval between successive grading, in days) DGMIN

Antalet dagar mellan hyvlingar med hänsyn till tillåten trafikmängd eller 
ojämnhet, (Eng. Number of days between successive grading determined 
from the traffic or roughness parameter)

DG´

Trafikmängd mellan hyvlingar, (Eng. Traffic interval between successive 
grading, in vehicles) VEHG

Maximal ojämnhet för material j, (Eng. Maximum roughness of material j) QIMAXj

Minsta ojämnhet för material j, (Eng. Minimum roughness of material j) QIMINj

Maximal tillåten ojämnhet, (Eng. Maximum allowable roughness) QIMIN0

Modelleringsparametrar, (Eng. Model parameters) a, c
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6.5.2.2. Lokal grusning 
Med lokal grusning menas igenfyllning av till exempel potthål och spår och specificeras 
som planerad eller tillståndsbunden. Vid den planerade åtgärden används ett givet antal 
kubikmeter material per kilometer och år för ändamålet medan den tillståndsbundna 
materialåtgången styrs av en procentsats av den årliga materialförlusten. 

Kostnaderna för åtgärden beräknas utifrån den totala materialåtgången, sektionens längd 
och enhetspriset för materialet. 

Den lokala grusningen får effekter på gruslagrets tjocklek och ojämnhet. Förändringarna 
på gruslagrets tjocklek beräknas som en ökning i millimeter utifrån mängden utlagt 
material och vägbredden. Lokal grusning bidrar till att minska ojämnheterna på vägen i 
och med att fördjupningar fylls igen. Vägar med IRI över 15 m/km har ofta stora 
deformationer vilket gör att ojämnheterna minskas betydligt vid grusning medan 
skillnaderna för vägar med IRI på 11-15 m/km inte är lika tydliga. Ojämnhetsvärden 
inom detta område orsakas ofta av korrugeringar, vilka kräver andra åtgärder för att 
undvikas. Inte heller för IRI lägre än 11 m/km ger grusning några stora förändringar på 
ojämnheten.  

De parametrar vilka ingår i modellen som beskriver lokal grusning framställs i Tabell 
16. 

Tabell 16. Parametrar som hänsyn tas till vid lokal grusning. 

Parameter Beteckning

Volym av tillfört material på plats, (Eng. In-place volume of material added 
due to spot regravelling)

VGS, 
[m3/km]

Procent av årliga materialförlusten som ersätts, (Eng. Percentage of 
annual material loss to be replaced) PMLA, [%]

Årlig materialförlust, (Eng. Annual material loss) MLA, [mm]

Körbanans bredd, (Eng. Carriageway width) CW, [m]

Stödremsans bredd, (Eng. Shoulder width) SW, [m]

Total volym tillfört material på hela sektionen, (Eng. Total amount of spot 
regravelling for the road section) TVGS, [m3]

Sektionens längd, (Eng. Road section length) L, [km]

Ökning av grusslitlagrets tjocklek pga. lokal grusning, (Eng. Increase in 
gravel thickness due to spot regravelling)

∆THGS, 
[mm]

Grusslitlagrets tjocklek efter grusning, (Eng. Gravel thickness after works) THGaw, [mm]

Grusslitlagrets tjocklek före grusning, (Eng. Gravel thickness before 
works)

THGbw, [mm]
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6.5.2.3. Grusning 
Grusning utförs med syfte att ersätta eller öka gruslagertjockleken som tunnats ut på 
grund av materialförluster från vägen. Grusningen kan antingen var planerad eller 
tillståndsberoende. Den planerade grusningen utförs efter ett givet tidsintervall, vilket 
anges av användaren av HDM-4. En slutgiltig tjocklek på gruslagret anges och därur 
kan mängden material som åtgår beräknas. Vid den tillståndsberoende grusningen anges 
minsta tillåtna gruslagertjocklek samt ett tidsintervall inom vilket grusningen ska 
genomföras. Grusningen utförs antingen då gruslagertjockleken underskrider minsta 
tillåtna tjocklek och gruslagrets ålder ligger inom givet intervall eller då gruslagrets ålder 
överskrider övre gränsen på tidsintervallet. Vid grusning anges även till vilket år 
grusningsvillkoren ska gälla. Se Tabell 17 för sammanställning av parametrar. 

Förutom de krav som beskrivits ovan gäller att grusning inte utförs om tidpunkten för 
grusning överskrider sista året angivet i villkoren eller om grusningen sammanfaller med 
ombyggnation. Grusningen simuleras heller inte om den angivna slutgiltiga 
lagertjockleken efter grusningen är mindre än den beräknade grustjockleken i slutet av 
året före aktuellt analysår. 

Då en grusningsåtgärd utförts övergår beläggningstypen för vägen alltid till grus, oavsett 
om den tidigare var definierad som jordväg, samt att gruslagrets ålder nollställs. För 
materialet som används vid grusningen definieras även materialparametrar som 
kornfördelning och högsta och lägsta ojämnhet. Om erhållen ojämnhet efter grusning 
inte definieras kommer materialets lägsta värde på ojämnhet att antas. 

Tabell 17. Parametrar som påverkar effekter av grusning. 

Parameter Beteckning

Volym av tillfört material på plats vid grusning, (Eng. In-place volume of 
material added due to regravelling)

VGR, 
[m3/km]

Total volym tillfört material på hela sektionen, (Eng. Total amount of spot 
regravelling for the road section) TVGS, [m3]

Volym av tillfört material på plats vid lokal grusning, (Eng. In-place volume 
of material added due to spot regravelling)

VGS, 
[m3/km]

Ojämnhet innan/efter grusning, (Eng. Roughness before/after works)
QIbw/QIaw, 
[m/km]

Slutlig gruslagertjocklek, (Eng. Final gravel thickness after resurfacing) THG0, [mm]

Ökning av gruslagrets tjocklek pga. grusning, (Eng. Increase in gravel 
thickness due to gravel resurfacing)

∆THGS, 
[mm]

 

Kostnaden för grusning bestäms genom att beräkna materialåtgången i förändring av 
gruslagertjocklek, vägens bredd och en enhetskostnad per kubikmeter material. Om 
ojämnheten före grusningen är större än 11.6 m/km antas att flickning utförs innan 
grusningen varpå ytterligare material åtgår. Mängden och kostnaderna för detta material 
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beräknas utifrån empiriska samband mellan ojämnheten före åtgärd, vägbredd och 
enhetskostnaden för materialet. 

6.5.2.4. Övrigt underhåll 
Åtgärder som inte anses påverka tillståndet på vägen t.ex. dränering, röjning av sly inom 
vägområdet och installation av säkerhetsanordningar ingår i HDM-4 som ”Övrigt 
underhåll”. I nedbrytnings- och åtgärdsmodellerna för icke belagda vägar förutsätts att 
dräneringen av vägen är tillräcklig och att den därför inte påverkar 
tillståndsutvecklingen. För detta fall ska kostnader för dräneringsåtgärder ingå när de 
utförs medan om detta inte är fallet ska kostnaderna för effekterna av brister i 
dräneringen ingå under ”Övrigt underhåll”.  

6.5.2.5. Breddning 
Breddning av vägar kan utföras på två olika sätt, antingen genom utökning av antalet 
körfält eller lokal breddning av befintlig väg. I modellerna antas att breddning inte 
förändrar linjesträckningen och därmed inte heller längden på studerad sektion. På 
samma sätt som övriga åtgärder kan breddningen vara planerad eller utföras när givna 
kriterier uppnåtts. 

Planerad breddning utförs vid en specificerad tidpunkt, medan den villkorsstyrda 
breddningen utförs då specifikationer kring effekter för trafikanter uppnåtts. Kriterierna 
kan till exempel specificeras som breddning vid en given trafikmängd eller då 
medelhastigheten underskrider ett givet värde.  

Kostnaderna för breddning beräknas utifrån enhetskostnaden per kvadratmeter eller per 
längdmeter. Utöver själva breddningen tillkommer ofta ytterligare åtgärder som 
grusning och hyvling av vägen i samband med breddningen vilket ger tilläggskostnader. 
Den totala kostnaden för förbättringen beräknas som summan av breddningen och 
tilläggskostnaderna.  

Vid simuleringar av breddning antas att inga förändringar sker vad gäller vägsträckans 
beläggningstyp. För att få fram en ny gruslagertjocklek efter förbättringsåtgärden 
beräknas ett viktat medelvärde. Detta görs genom att bestämma produkten av 
gruslagertjockleken för den ursprungliga vägbanan och dess bredd samt tjockleken för 
den tillbyggda delen och dess bredd mot den totala vägbredden. Om vägsträckan har 
grusats i samband med ombyggnad kommer materialparametrarna att övergå till de 
värden som preciserats för det nya materialet. Har ingen grusning gjorts viktas 
materialparametrarna för det gamla materialet och det nya samman för att homogenisera 
vägsträckan. Grusslitlagrets ålder nollställs för det fall då vägen grusats medan en ny 
ålder beräknas i annat fall genom samband mellan ålder och vägbredd. Vägens ojämnhet 
återgår till materialets lägsta ojämnhet om inte annat specificerats, enligt avsnitt 
6.5.1.5.3. Se sammanställning i Tabell 18. 
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Tabell 18. Parametrar som påverkar effekter av breddning. 

Parameter Beteckning

Vägtyp t.ex. belagd, icke-belagd, (Eng. Road type)

Vägklass t.ex. primär, sekundär, (Eng. Road class)

Beläggningstyp för sektionen, (Eng. Pavement type for the entire section)

Beläggningsparametrar för den breddade delen av vägen, (Eng. 
Pavement details of the widened area of carriageway)

Nytt slitlager på befintlig väg eller inte, (Eng. Whether or not the existing 
carriageway is resurfaced)

Bredd på vägbanan före/efter breddning, (Eng. Carriageway width 
before/after works)

CWbw/CWaw

Ökning av bredd, (Eng. Increase in width) ∆CW, [m]

Ökning av antalet körfält, (Eng. Additional number of lanes) ADDLN

Antalet körfält före breddning, (Eng. Number of lanes before works) NLANESbw
 

6.5.2.6. Förbättrad linjesträckning 
På samma sätt som tidigare åtgärder kan förbättrad linjesträckning utföras planerat eller 
villkorsstyrt. För den planerade anges vilket år förändringen ska utföras och för den 
villkorsstyrda definieras krav då åtgärden ska utföras, t.ex. vid en given trafikmängd. 

Kostnader för förändrad linjesträckning beräknas utifrån längden på omdragningen och 
enhetskostnaden per kilometer. Utöver kostnaderna för ändrad linjesträckning 
tillkommer även kostnader för eventuell grusning, över hela sträckan eller lokalt, och 
hyvling. 

Beläggningstypen förändras inte i och med omdragning utan förblir samma som innan 
förändringen. Däremot ändras sektionens längd, gruslagrets tjocklek och ålder, 
materialparametrar, hastighets- och trafikflödesparametrar, kalibreringsfaktorer för 
materialförlust och ojämnheten. Dessa parametrar återgår till tidigare definierade värden 
eller beräknas fram. Se Tabell 19. 
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Tabell 19. Parametrar som påverkar effekter av förbättrad linjesträckning. 

Parameter Beteckning

Vägtyp t.ex. belagd, icke-belagd, (Eng. Road type)

Vägklass t.ex. primär, sekundär, (Eng. Road class)

Beläggningstyp för sektionen, (Eng. Pavement type for the entire section)

Beläggningsparametrar för den nya delen av vägen, (Eng. Pavement 
details of the new construction segments)

Nytt slitlager på befintlig väg eller inte, (Eng. Whether or not the existing 
carriageway is resurfaced)

Längd på nybyggnation i förhållande till total längd innan förändringar, 
(Eng. Proportion of new construction as the ratio of new construction 
length to the section length before works)

Pconew

Vägsträckans längd före/efter förändrad sträckning, (Eng. Section length 
before/after realignment works)

Lbw/Law, [km]

Justeringsfaktor för förändrad längd, (Eng. Length adjustment factor) LF

Omdragningens längd, (Eng. Length of road realignment) REAL
 

6.5.2.7. Uppgradering av vägtyp 
I HDM-4 finns möjligheter att uppgradera icke belagda vägar till vägar med bitumen- 
eller cementbundet slitlager och en jordväg kan uppgraderas till grusväg. 
Uppgraderingen kan utföras planerat eller villkorsstyrt där året för uppgradering anges 
för det planerade alternativet, medan den villkorsstyrda uppgraderingen utförs då till 
exempel kapaciteten för vägen understiger ett givet värde. 

För att beräkna kostnaderna för uppgradering anges, av användaren, en enhetskostnad 
per kilometer vilket multipliceras med längden av nybeläggning. Vid uppgradering 
inkluderas inga kostnader för tilläggsarbeten på den totala kostnaden för 
ombyggnationen. 

Efter uppgraderingen ändras materialparametrar för beläggningen till den nya 
beläggningstypen som specificerats av användaren av HDM-4, samt tillståndsvärdet och 
kalibreringsfaktorer antar specificerade värden. Vägbredd och antalet körfält beräknas 
utifrån fakta kring breddning och ökning av antalet körfält. Se Tabell 20. 
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Tabell 20. Parametrar som påverkar effekter av uppgradering av vägklass. 

Parameter Beteckning

Vägtyp t.ex. belagd, icke-belagd, (Eng. Road type)

Vägklass t.ex. Primär, sekundär, (Eng. Road class)

Geometriparametrar, (Eng. Geometrical details)

Ny beläggningstyp för sektionen, (Eng. New pavement type for the entire 
section)

Modelleringsparametrar för den nya beläggningen, (Eng. Pavement 
details of the new pavement type)

Justeringsfaktor för förändrad längd, (Eng. Length adjustment factor) LF

Ökning av antalet körfält, (Eng. Additional number of lanes) ADDLN

Ökning av vägbredd, (Eng. Increase in width) ∆CW, [m]
 

6.5.2.8. Nybyggnation 
Nybyggnation av en sträcka kan endast utföras planerat och inte villkorsstyrt. För att 
simulera detta krävs samma indata som för att beskriva en befintlig sektion. Utöver 
detta krävs även information kring förändringar i trafikmängd på grund av 
nybyggnationen, drift- och underhållsstrategier samt kostnader och ekonomiska fördelar 
med nybyggnationen.  

6.6. Användare av HDM-4 

6.6.1. Sverige 
Under 2002 pågick ett projekt med syftet att få en inblick i användningsmöjligheterna 
för HDM-4 i arbetet med långtidsplanering av grusvägar. Detta gjordes med hjälp av en 
strategisk analys i HDM-4 av grusvägnätet inom Region Norr. De parametrar som 
användes i analysen baserades på erfarenhetsvärden och endast de nödvändigaste 
parametrarna definierades enligt lägsta klass av kalibrering av modellerna, enligt avsnitt 
6.3.5. 

Slutsatserna i rapporten av Hedman I och Zarghampour H 2002 visar på att HDM-4 
med fördel kan användas. Det rekommenderas även att ytterligare studier utförs för att 
definiera fler ingångsparametrar och ge ett mer korrekt resultat. [Hedman I och 
Zarghampour H 2002] 

6.6.2. Finland 
En studie av vägnätet, både belagda vägar och grusvägar inkluderat, har utförts i Savo-
Karjala området i östra Finland. Studien hade som syfte att fördela drift- och 
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underhållsbudgeten för vägarna på mest lönsamma sätt. Målet var att bibehålla befintligt 
tillstånd på huvudvägar och öka standarden på de mindre trafikerade, men viktiga, 
vägar. 

En förstudie utfördes där HDM-4 kalibrerades till klass 2 utifrån befintliga uppgifter om 
vägnätet. Två olika strategier testades där den ena utgick från aktuella drift- och 
underhållsåtgärder och den andra från mindre drift- och underhållsarbeten. Båda 
strategierna byggde dock på att mer arbete skulle läggas på de viktiga grusvägarna. 

Studien visar på att HDM-4 kan vara ett användbart planeringsverktyg även i nordiska 
förhållanden. I resultaten påpekas likväl att klimatmodellerna, effekter av trafikering på 
snö- och istäckta vägar samt nedbrytnings- och åtgärdsmodellerna som berör den kalla 
perioden av året behöver utvecklas vidare. [Patrikainen P, Heikkinen I & Männistö V 
2003][Tiehalinto 2002] 

6.6.3. Ryssland 
Finnroad Oy, Helsinki Finland, har i samarbete med Arkhavtodor, Arkhangelsk 
Ryssland, utfört ett flertal simuleringar med HDM-4 för vägar kring Arkhangelsk. 
Samarbetet är en del av ett EU finansierat projekt, Tacis, riktat mot ”de nya oberoende 
staterna” och Mongoliet med syfte att stärka och utveckla samverkan mellan dessa 
länder och EU genom att finansiera förbättring och utveckling av bland annat 
infrastrukturen. 

Denna studie har inriktats på bitumenbelagda vägar trots att ungefär 58 % av vägnätet 
består av grusvägar. Detta med motiveringen att det inte finns möjlighet att uppgradera 
dessa vägar till belagda inom en kort framtid och att ingen simulering i HDM-4 krävs 
för att bibehålla dagens standard. [BCEOM, Finnroad Ltd & JP-Transplan Ltd 2002] 

6.6.4. USA och Kanada 
Litteratursökningar kring användandet av HDM-4 visar på att länderna, speciellt USA, 
har varit och är väldigt engagerade i olika studier som modellerna i programmet bygger 
på. Dessa studier är däremot inte utförda på det amerikanska vägnätet utan i andra 
länder. Inga dokument har hittats som beskriver användande av HDM-4 i USA och 
Kanada. 

Enligt kontakter inom Department of Transportation i Colorado, Minnesota och 
Washington, Alberta Transportation, Ontario Ministry of Transportation, Montana 
Department of Transportation samt Forest Engineering Research Institute har HDM-4 
inte använts på grusvägnätet i respektive stat. En motivering har varit omfattningen av 
indata som krävs, främst i form av information och tolkning av tillståndsdata. Brister i 
modellerna vad gäller tjälproblematiken har även angetts som anledning till att 
programmet inte används samt få grusvägar i regionen. [Sagar M 2005][Johnson G 
2005][Pierce L 2005][Ma E 2005][Hayek J 2005][Bousliman M 2005][Provencher Y 
2005] 
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6.7. Diskussion kring HDM-4 
I detta avsnitt kommer några punkter att beskrivas som visar på brister i anpassningen 
av grusvägsmodulen i HDM-4 till svenska förhållanden, främst vad gäller klimatet. De 
modeller som beskrivs i programmet ger inte en tillfredsställande bild över de 
förhållanden som råder i Sverige, men därmed inte sagt att HDM-4 inte är användbart 
under dessa förhållanden. 

Modellen som ligger som grund för nedbrytningsprocesserna för grusvägar i HDM-4 
baseras på studier utförda i Brasilien. I dessa studier identifierades de parametrar som 
visade sig påverka nedbrytningen av vägen. De stora skillnaderna i främst klimatet gör 
att det finns starka skäl att hävda att nedbrytningen av grusvägar i norra Sverige inte 
sker på samma sätt som för vägar i Brasilien. Ytterligare parametrar än de som tagits 
fram i studien i Brasilien, som t.ex. köldmängd och vattenförhållanden, borde 
förmodligen ingå i modellerna för de ska kunna beskriva nedbrytningsförloppet i 
områden med periodvis frusen mark på ett rimligt sätt. 

I HDM-4 görs antagande om att nedbrytningen i en grusväg endast sker i gruslagret 
och inte i undergrunden. Modellerna beskrivna i programmanualen berör inte 
förhållanden för undergrund, förutom då gruslagertjockleken är obefintlig och 
nedbrytning av undergrund påbörjas. För områden med tjäle kommer undergrunden 
att ha betydelse för en grusvägs beteende. Beroende på undergrundens 
materialsammansättning, grundvattenförhållanden i området och dräneringsmöjligheter 
kring vägen kommer den att påverkas olika mycket av tjälproblem. Antagandet om att 
nedbrytningen inte påverkas av undergrunden kan därför ifrågasättas och det är rimligt 
att anta att ovanstående parametrar påverkar nedbrytningen. I HDM-4 går det heller 
inte att beskriva den nedbrytning som orsakas av tjäle, t.ex. tjälsprickor under vintern 
och ytuppmjukning vid tjällossningen. 

Vid klimatbeskrivningen i HDM-4 ingår det bland annat information som 
dygnsmedeltemperatur, intervall inom vilket temperaturen varierar över året, 
köldmängd, andel av året som vägarna trafikeras med snö respektive vatten på ytan och 
årsmedelnederbörd per månad. Även fast dessa indata specificeras ingår inte samtliga 
parametrarna i nedbrytningsmodellen för grusvägar, trots att vinterförhållanden 
påverkar tillståndet hos en grusväg. De parametrar som har en koppling till vinterklimat 
ingår däremot bland annat i beräkningar av sprickutvecklingen i betong- och 
bitumenbundna slitlager. I modellerna för grusvägar ingår endast klimatparametern 
årsmedelnederbörd per månad, och detta vid beräkning av ojämnhetsutveckling och 
materialförlust. 

Vägkroppens dränering, dvs. system av diken och trummor, är andra viktiga funktioner 
för tillståndet hos en grusväg. Om inte dräneringen är tillräcklig kommer vägen snabbt 
att brytas ner då jordens hållfasthet och därmed även bärighet minskar med ökande 
portryck. Längs många, men inte alla, grusvägar i Sverige är dräneringsförhållandena 
mindre bra och det är ingen ovanlig syn med diken som är igenväxta eller obefintliga. I 
HDM-4 tas ingen hänsyn till hur de omgivande dräneringsförhållandena ser ut vid 
simulering av grusvägar, utan endast vägytans geometri. Vid studier av belagda vägar 
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ingår däremot omkringliggande dikens utformning. I nedbrytningsmodellen för 
grusvägar antas att dräneringen längs de simulerade grusvägarna är tillräcklig, och 
modellerna gäller därför inte för vägar med dålig dränering. Tillräcklig dränering 
definieras i HDM-4 som att vägytan ska ha en sådan geometri att ytvattnet kan 
transporteras undan och inte bli stående på vägbanan vid normal nederbördsmängd. Det 
finns alltså ingen beskrivning av hur vattnet kommer att transporteras neråt i 
vägkroppen. Denna definition betyder att modellerna inte är aktuella för vägar med 
negativt tvärfall eller otillräcklig dränering vid kraftig nederbörd. Med ”kraftig 
nederbörd” menas i HDM-4 nederbördsmängder i en storleksordning jämförbar med 
regnperioder i tropiska områden. Den nederbördsmängd som kommer vid kraftiga regn 
i Sverige går inte under definitionen ”kraftig nederbörd” i HDM-4, utan dessa 
modeller kan antas gälla för svenska nederbördsförhållanden i form av regn, förutsatt att 
vägen har positivt tvärfall. 

Nederbörden anges som årsmedelnederbörd per månad och är därför jämt fördelad över 
hela året. Ingen hänsyn tas till om nederbördsmängden periodvis varierar, som t.ex. 
skillnader mellan sommar och vinter. För att inkludera vattentillskottet av snö måste 
denna omräknas till millimeter regn och inkluderas i årsmedelnederbörden. Mindre 
mängder regn över hela året orsakar mindre skador än kraftigare regn under kortare 
perioder. Detta på grund av att vattnet vid mindre ihållande regn hinner dränera bort 
från vägen innan något ökat portryck byggs upp och vägbanan mjukats upp. I HDM-4 
motiveras denna förenkling med att övriga nedbrytningsparametrar, ojämnhet och 
materialförlust, beräknas som årsmedelvärden och därför räknas nederbördsmängden 
om till ett årsmedelvärde i modellerna. Som tidigare påpekats kommer nedbrytningen 
att påverkas olika beroende på om vägen trafikeras i vått, torrt eller snötäckt tillstånd, 
om vägen är frusen eller inte samt hur dräneringsförhållandena ser ut. I dagsläget ingår 
endast nederbördsmängd som beskrivning av klimat i modellerna. Samtliga av dessa 
parametrar infaller periodiskt och därför kan rimligheten av att räkna med medelvärden 
på nederbörd, ojämnheter och materialförlust ifrågasättas. Vid eventuell 
vidareutveckling av programmet bör detta studeras ytterligare för att förbättra 
modellerna. 

Påverkan av trafik på torr, våt eller snötäckt vägbana ingår inte heller i 
nedbrytningsmodellerna för grusvägar, enligt de modeller som finns beskrivna i 
programmanualen. Var dessa parametrar ingår, i de övriga modellerna som berör 
belagda vägar är oklart. De kan ingå i t.ex. samhällsekonomiska analyser eller 
miljöpåverkansanalyser. I praktiken borde det göra stor skillnad på t.ex. materialförlust 
och jämnhet om vägen belastas i torrt, vått eller fruset tillstånd. Ett kompakt lager med 
snö på vägen kommer även det att påverka utvecklingen av ojämnheter och 
materialtransport. I programmet beräknas medelvärdet för ojämnheten på gruslagret 
över hela året. I beräkningarna tas ingen hänsyn till att det översta lagret av vägen under 
vinterhalvåret består av packad snö i de nordiska länderna. Under de månader som 
vägen är frusen och snötäckt borde inte nedbrytningen av gruslagret ske i samma 
utsträckning som då vägen är ofrusen och gruslagret är exponerat för trafik. Orsaken till 
detta är att det inte finns någon direktkontakt mellan fordon och grusmaterial under 
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den snötäckta tiden. Därutöver utgör den ökade hållfastheten som en frusen vägkropp 
innebär en gynnsam effekt som minskar nedbrytningen. 

Det flesta punkterna som kommenterats ovan rör klimatet på något sätt, och främst det 
kalla klimat som råder på de nordligare breddgraderna. Här finns en del jobb att göra 
för att klimatanpassa modellerna och därmed möjliggöra mer kompletta simuleringar av 
det svenska, och nordiska, vägnätet med hjälp av HDM-4. 
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