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Sammanfattning 
 
Idag finns det behov av mer kunskap om vilka skador på vägarna som leder till underhållsåtgärder. En 

bättre förståelse för orsakerna för att minimera behovet av underhåll genom rätt dimensionering av 
vägar och optimerade underhållsstrategier. I helhet beror skadorna på vägnätet på en mängd faktorer 

såsom: klimat, avvattning, trafik, vägen och beläggningens ålder, dess egenskaper samt underliggande 
lager. Generellt så är det kombinationen av dessa faktorer och orsakerna till dessa som skapar behov 

för underhållsarbeten. Skadorna varierar i olika delar av landet på grund av olika underhållsstrategier 

och klimat. Kunskap om omfattningen är begränsad då befintlig uppföljning inte innehåller tillräckligt 
med detaljerad information. 
 
För att erhålla förståelse om skadornas omfattning och hur de utvecklas över tid behövs mätmetoder 

som inte endast visar sekundära effekter utan även speglar förekomsten av skadorna bättre. 
Funktionellt betingat mått såsom hjulspår kan ha ursprung i ett flertal nedbrytningsmekanismer. 

Mätningar bör idealt innehålla information om det tekniska tillståndet hos de olika delarna i en 
vägkropp. Förutsättningarna för att fatta rätt beslut om åtgärder skulle vara betydligt bättre om dessa 

mätningar kan bevisa och korrelera de bakomliggande orsakerna till bristerna. Beslut bör överväga 

möjligheten till att förbättra dräneringen och förlänga livslängden hos befintlig beläggning genom rätt 
strategi för framtida åtgärder. 

 
Idag genomför Trafikverket en förstudie där en omfattande kartläggning och analys utförs av skador 

på det statliga vägnätet. Målet är att koppla mätvärden med de skador som uppstår för att skapa ett 
underlag för att en mer effektiv underhållsplanering ska kunna utföras. I detta examensarbete är målet 

att finna korrelation av dessa skador till utförd åtgärd, vägtyp samt undergrund vägen är anlagd på. 
Genom en stor mängd datainsamling från myndighetens dataprogram PMSv3 där all data från 

vägmätningar samlas, ska dessa korrelationer hittas. Med hänsyn till de observationer som funnits 

ligger detta examensarbete som grund för fortsatt studie och forskning.   
 

  



iv 

 

  



v 

 

Abstract 
 
There is a great need for knowledge of what kind of damages on the road network that leads to 

maintenance services being carried out over a shorter and a longer period of time. An understanding 
for the causes is necessary to minimize the need of maintenance through right dimensioning of roads 

and optimized maintenance strategies. Damages on the road network are result of different factors 
such as traffic, climate, age of the road, age and traits of the pavement, drainage and the underlying 

layers. In majority, it is multiple damages combined with several causes for them that in the end leads 

up to maintenance services being carried out. The damages vary in different parts of the country as a 
result of difference in maintenance strategies and climate. On the other hand, the knowledge of the 

extent of the damages is very limited as the current follow up procedure on maintenance work is 

insufficient in regards of information and data collecting. 
 
To gain knowledge of the magnitude of damages and how they evolve over time there is need for 

measure methods that better reflects the occurrence of damages and not only secondary effects. Track 
is an example of a functional conditioned measure that may originate from several decomposition 

mechanics. Ideally measurements would provide information about the technical condition in various 

parts of the roadbed. If these surveys could prove the underlying causes to the deficiencies, there’s a 
better prerequisite to make the right decisions how to remediate the damages in question. Decisions 

that considers the possibilities to enhance drainage and to extend the lifetime of existing coating and to 

choose the right strategy for future remediates where time and place for more information of more 
extensive remediates is also considered. 
 
Hence the Swedish Department of transportation (Trafikverket) is conducting a pilot study where an 
extensive survey and analysis is being executed. The goal is to find the connection between road 

measurements with the damages that occurs on road to establish basis for enhanced maintenance 

planning efficiency. The goal of this thesis is to find the correlation of damages to perform 
maintenance measures, road types and the ground roads are built on. Through an extensive data 

collecting in the department’s computer software PMSv3 where all the road measures are gathered, 

these correlations will be discovered. Regarding the observations taken, this thesis is a foundation for 
continued study and research. 
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Förord 
 
Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Trafikverket och är en del av högskoleprogrammet 

Byggteknik och Design vid Kungliga tekniska högskolan. Arbetet är utförd under vårterminen 2017 
och omfattar 15 högskolepoäng. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till Anders Wengelin på KTH samt Robert Karlsson på Trafikverket för den 
värdefulla handledningen.  
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Ordlista 
 
PMSv3  
Pavement Management System version 3 innehåller data som samlas in vid vägytemätningar. 

Databasen administreras av Trafikverket. [2] 
 
Spårdjup[mm] 
Ett uttryck för vägens ojämnhet i tvärled. [3] 
 
ÅDT 
Årsmedeldygnstrafik. Medelvärdet på trafikflöde per dygn. 
 
Underhållsstandard 
Godkända IRI-, kantdjup- och spårdjup värden på väg som ur ett samhällsekonomiskt och 
företagsekonomiskt perspektiv är hållbart. 
 
MPD  
Mean Profile Depth är ett mått att mäta makrotextur som är vägytans ojämnheter i våglängdsområdet 
0,5mm - 50mm. [1] 

IRI[mm] 
International Roughness Index (IRI) är ett mått på vägens vertikala 
ojämnhet längs vägen. [3] Ett komfortmått som simuleras fram. 
 
Kantdjup[mm] 
Kantdjup är ett mått för deformationer på vägen som indikerar bärighetsbrist eller otillräckligt 

sidostöd. [6] 
 
Ojämnheter 
Vägytans avvikelse från ett plan för våglängder under 100 m. Vägytans ojämnhet i tvärled kan 

uttryckas som spårdjup, i längsled som IRI och MPD alternativt megatextur. [3] 
 
GNSS 
Global navigation satellite system (GNSS) är benämning på system som har egenskapen att kunna 

bestämma geografisk lokalisering på jordens yta med hjälp av satelliter och dedikerad utrustning. Ett 
exempel på ett GNSS system är GPS (global positioning system). [9] 
 
Bärighet  
Bärighet är vägens bärighetsförmåga av tung trafik. Ett sätt att beskriva bärigheten är att mäta 
deformationen under känd belastning. [6] 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund  
Våren 2017 kom Riksrevisionen ut med en granskningsrapport om vägunderhållet i Sverige. [10] 
Trafikverket har tagit del av rapporten och medger att det finns plats för förbättringar.  
Rapportens syfte är att granska Trafikverkets verksamhet och se över hur myndigheten planerar och 
styr vägunderhållet, dess kunskap om vägarnas skick samt kostnadseffektiviteten i underhållsarbetet.  
 
Trafikverket och Riksrevisionen är ense om att det finns otillräcklig kunskap om bristerna i 

vägkroppen och att det är nödvändigt att samband mellan effekterna utvecklas så att 
samhällsekonomiska analyser kan användas som grund för att prioritera underhållsåtgärder. Det finns 

behov för att samla in data om vägarnas tekniska tillstånd i både funktionella parametrar mot 

samhälle/trafikanter och tekniska parametrar för att optimera vägförvaltningen.  
 
Sammanfattningsvis rekommenderar Riksrevisionen Trafikverket att: 

• förbättra metodiken för bedömning av det eftersläpande underhållet och tydligt redovisa 

bristerna för regeringen. 
• utveckla och implementera fler samband mellan effekterna inom vägunderhåll som ska 

fungera som underlag för hur åtgärder ska prioriteras. 

 
Idag så bedriver Trafikverket en förstudie som detta examensarbete är en del utav. Förstudien ska pågå 
i minst ett år för att utöka kunskapen om vilka skador på vägarna som resulterar i underhållsåtgärder 

på kort och lång sikt för att öka myndighetens kostnadseffektivitet av underhållsarbeten. 

1.2. Målformulering och syfte 
I Trafikverkets förstudie är målet att kartlägga orsaker till skador och underhållsåtgärder av vägar och 

identifiera behovet av funktionella mått: Därefter ska förslag till mätningar tas fram som kan ge 
information om brister i tekniskt tillstånd och bättre underlag för att fatta beslut av åtgärder. 
 
Målet med detta examensarbete är att finna korrelation mellan dessa skador och utförd åtgärd, vägtyp 

samt undergrund vägen är anlagd på. Genom en stor mängd datainsamling från Trafikverket databas 
PMSv3 där all data från vägmätningar samlas, ska dessa korrelationer hittas.  

 
Examensarbetet har 3 stora delmål: 
 

1. Finna korrelation mellan vald åtgärd och skada 
2. Fastställa om mått och visuella skador skiljer sig åt för olika undergrunder innan utförd  

åtgärd. 

3. Fastställa om mått och visuella skador skiljer sig åt på vägar som är anlagda på olika jordarter 
innan utförd åtgärd. 
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1.3. Avgränsningar 
Förstudien som Trafikverket utför är planerad att pågå 2017-02-01 till 2017-12-31.  

Detta examensarbete pågår endast i 10 veckor, vilken leder till följande avgränsningar: 

 
1. Examensarbetet är begränsad till endast en del av Trafikverkets förstudie. 

2. Då programmet PMSv3 endast besitter mätdata från det statliga vägnätet är studien begränsad 
till endast de statliga vägarna. 

3. Asfalterade vägar är den enda typ av väg som kommer att ingå i denna studie. Detta innebär 

att till exempel betong- och grusvägar ej studeras. Detta för att begränsa arbetets omfattning 
efter önskemål från examensarbetets handledare från Trafikverket.  

1.4. Metod  
Examensarbetet är väldigt omfattande och ställer krav på att kunskapen kring ämnet är tillräckligt 

innan datainsamling påbörjas. Informationen som tas del av används även i denna rapport för att ge en 
bättre förståelse för vad arbetet handlar om och själva processen från insamling av information och 

data till examensarbetets slutsats.  
  

Litteraturstudie 
Information och kunskap relevant till detta examensarbetet finns i kursmaterial i relevanta kurser 

genomförda på KTH i programmet Byggteknik och design 180 hp. 
Kunskap från kurser inom programmet byggteknik och design som har varit vitalt för detta 

examensarbete: 

AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik. 

En grundläggande kurs som behandlar vägar, tunnlar och VA. Viktiga komponenter 
som används samt utformningar utav dessa i respektive anläggningar samt 

egenskaperna hos material som används. (KTH Åk3, 2016) 

 
AH1908    Anläggning 2. Byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar. 
 En fördjupningskurs som bygger på Anläggning 1 och som behandlar byggande,  

 driften samt underhåll av vägar och järnvägar. (KTH Åk3, 2017) 

HS1009    Samhällsplanering 

 En grundkurs som behandlar bebyggelseutveckling, kommunal  
 mark, användingsplanering, bygglov och detaljplan, samhällets vattenbehov och  

 dimensionering av VA-ledningar samt den geometriska utformningen av vägar och dess 

                       olika lager och funktioner. (KTH Åk 2, 2016) 

HS1029  Geologi och geoteknik 
 En grundkurs som behandlar berg och jordarter i Sverige; bildningssätt, benämning  

 och egenskaper. (KTH Åk2, 2016) 

Akademiska dokument, internet, tidigare gjorda examensarbeten, Trafikverkets publikationer, både 

tryckta- och e-böcker har använts till detta examensarbete.  

 

 



3 

 

Datainsamling 
Pavement Management System version 3 (PMSv3) är ett internetbaserad program/databas som 

administreras av Trafikverket där all data från vägytemätningar samlas. Datan som finns där erhålls 
genom att mätbilar utrustad med diverse sensorer samlar in vägdata när de åker runt på landets vägar. 

Detta förklaras i kapitel 4.1. Det är data på 200 vägsträckor som har samlats in och analyserats. Det 
var en väldig noggrann och tidskrävande del i examensarbetet som tog mest tid av alla delmomenten.  

Utöver datan behöver jordart som aktuell väg i fråga är anlagd på bestämmas. Sveriges geologiska 
undersökning (SGU) är en myndighet som jobbar med frågor om berg, jord och grundvatten och 

genom deras databas bestäms vilken typ av jordart vägen ifråga är belagd på. Detta förklaras i kapitel 
4.3. 

 
 Analys av data 
När datainsamlingen avslutades analyserades all data för att hitta samband mellan skador på vägar 

med de tekniska tillstånden i vägkropparna, åtgärder som utförts, jordart vägarna är belagd på samt 

undergrund som vägarna ifråga är byggd på. Från detta drogs en slutsats.  

Examensarbetet process 
Sammanfattningsvis kan arbetsgången redovisas illustrativt enligt bilden nedan: 
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2. Nulägesbeskrivning 

2.1. Kort om Trafikverket 

Trafikverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. 
Verksamheten startade den 1 april 2010 och har ansvar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen 

berörande vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt byggande och drift av statliga vägar och 

järnvägar. [11] Utöver detta så ansvarar myndigheten även för genomförande av kunskapsprov och 
körprov för privatpersoner och yrkesförare samt bearbetning av trafiktillstånd. Myndighetens mål är 

att skapa förutsättningar för samhället att växa och utvecklas på ett hållbart sätt. [12] 

2.2. Trafikverkets hållbarhetsarbete 

Åtgärdsvalsstudie utförs vid underhållsarbeten av vägar där planering av en väg påbörjas när 

Trafikverket har identifierat brister i vägnätet. I studien undersöks möjligheterna för hur brister kan 
åtgärdas.  [13] 

RÄV (Rätt väghållaransvar) är ett program där Trafikverket i samarbete med landets kommuner och 
landsting samt Riksförbundet Enskilda vägar jobbar mot ett gemensamt mål. Målet är att fördela 

vägunderhållsansvar mellan statlig, kommunal och enskild väghållare utifrån vad som anses rationellt 
samt som är samhällsekonomiskt effektivt. [14] 

• Enskilda väghållare bör ha ansvar för vägar på landsbygd som är till störst nytta för 
fastighetsägare i dess närhet.  

• Kommuner bör ha huvudansvar för väghållning i tätorter med undantag för det statliga 

vägnätet. 
• Staten bör ha ansvar för det övergripande vägnätet i tätort samt de allmänna vägarna på 

landsbygden. 

Med ansvarsfördelningen som RÄV beskriver, tydliggörs ansvaret för underhållet av vägar. 

Detta innebär att det går åt mindre resurser till administration och mer till själva underhållet av 
vägarna. Trafikverket ansvarar endast för de statliga vägarna och fördelning av ansvar av vägnätet 

visas i tabell 2.1 nedan. Detta arbete fokuserar endast på det statliga vägnätet. 

Vägtyp Längd[km] 

Statliga vägar 98 500 

Kommunala 41 600 

Enskilda vägar 76 300 

Tabell 2.1. Olika vägtyper (Trafikverket) [8] 

Det statliga vägnätet i Sverige delas ur vägvisnings- och kartsynpunkt samt trafikfunktion i fyra 

kategorier: 

• Europavägar (E-nummer)  6 700km 

• riksvägar (vägnummer under 100) 8 900km 

• primära länsvägar (vägnummer under 500) 10 800km 

• sekundära/tertiära vägar  72 100km 

Tabell 2.2 Vägnät kategorier (Travfikverket) [8] 
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3. Teoretisk referensram  

3.1. Vägens uppbyggnad  

Skador som uppstår i vägen uppstår främst på vägens översta lager. För att förstå hur skadorna uppstår 
är det nödvändigt att förstå hur en väg är uppbyggd.  

Överbyggnaden är den översta delen av en väg vars primära funktion är att sprida lasten från trafiken 
som rullar på vägen ned till underbyggnaden eller undergrunden samtidigt som den uppfyller de krav 

på komfort och säkerhet som ställs på den. Utformningen gör även att vatten transporteras bort från 
vägkroppen samtidigt som överbyggnaden ökar undergrundens lastfördelande egenskaper. [22] [23] 
 
Underbyggnaden är grunden för en vägkropp som vilar på den befintliga marken. Det är denna del 

som överför alla laster ned till marken och som fungerar som ett dränerande lager. [22] 
 

 
Figur 3.1 Väg uppbyggnad (Trafikverket, TRV 2011:072)[24] 

De olika lagren av material som överbyggnaden består av varierar i egenskaper och kvalitet där varje 

lager har en specifik uppgift. Desto högre upp i vägkroppen desto bättre kvalitet är det på 
materialet.    [25]  

 

Överbyggnadens olika lager  
Slitlagret är den översta delen på en väg som kommer i fysisk kontakt med trafiken som färdas på 

vägen och lagret hanterar den kraft som överförs från trafiken genom att föra den nedåt i vägkroppen. 
Det är på denna del ytliga skador på vägen uppstår som kan observeras när man kör på vägarna och 

som examensarbetet berör allra främst. [25] 

 
Bärlagret ligger under slitlagret och bär upp vägen samt fördelar spänningarna på vägen som 

trafikbelastning orsakar. [25] 

 

Förstärkningslagret bär upp dessa två ovannämnda lager och förstärker underbyggnaden så att den 
klarar av all kraft som förs ner till den från överbyggnaden. [25] 

Skyddslagret finns inte i alla överbyggnader utan används främst i områden med kallt klimat där 
tjälfarligt material finns i marken, detta för att minska tjällyftningar. Det används även som 

materialavskiljande komponent i undergrunder för att stoppa finkornigt material som tränger sig upp i 
förstärkningslagret. [25] 
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Bitumen är ett bindemedel i slitlagret vars uppgift är att binda ihop alla komponenter i det lagret. 

Denna komponent åldras som resultat av exponering för syre i luften varvid den förlorar viktiga 
egenskaper som är viktiga för en vägs integritet. Åldrandet av detta bindemedel är en viktig faktor när 

man studerar vägar och slitage på dessa. Nedan illustreras föråldring av medlet i figur 3.2. Detta från 

att den skapas, lagring innan den används och tills den har använts i 8 år på vägarna.  

 

Figur 3.2 Åldring av Bitumen. Nilsson, R. Skanska. Anläggning 2(2017) 
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Undergrund  
Ett av examensarbetets delmål är att hitta möjlig korrelation mellan undergrund och 

vägskador.  Vilken undergrund en väg är anlagd på har endast kunnat bestämmas visuellt genom 

digitala bilder i PMSv3 och de olika undergrunder som en väg kan anläggas på. Detta beskrivas nu 
nedan. 

Skärning:  vid skärning grävs delar av landskapet bort för att lägga en väg. I profil går det att beskriva 
att en “grop” grävs ut vilket gör att det liknar ett dike.  i en vanlig skärning är det oftast jord som 

schaktas bort. [26] 

 

 

Figur 3.1. Skärning [27] 

 

Hög skärning:  Till skillnad från en vanlig skärning är det oftast berg som schaktas bort vid hög 

skärning och här är “gropen” djupare. [26] 

 

 

 

Figur 3.2 Hög skärning [27] 
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Bank och hög bank: Vid bank så byggs marken över befintlig mark som anläggs på en förhöjning. I 

examensarbetet har bedömningen mellan bank och hög bank tagits utifrån de visuella observationerna. 
Om en bank visuellt sett i de digitala bilderna i PMSv3 ser ut att vara över 1 m hög har den 

klassificerats som hög bank.   (Anders, W. 2016). Kurskompendium i vägbyggnad. [26] 

 

     

Figur 3.3 Bank: [27] 

 
Flack terräng:  Flack terräng är när vägen är anlagd på flack terräng som namnet antyder. [26] 

  

         

Figur 3.4 Flack terräng Egen bild 
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3.2. Jordarter 

Marken som vägarna är belagd på består av olika jordarter som är fördelade efter kornstorlek. 

Kornfraktioner som är av intresse i detta arbete är lera, silt, sand, grus och utöver detta även 
isälvssediment. Vilken typ av jordart en väg är belagd på är en viktig faktor som påverkar en 

vägkroppens livslängd. En jordarts förmåga att släppa igenom, absorbera eller hålla kvar vatten är 
avgörande. Detta då det påverkar hur krafter som trafiken skapar, förs ned i vägkroppen och vidare till 

marken vilket är en orsak till deformationer i vägkroppen. [19] 

 
Lera  
Lera är sediment på botten av sjöar och vattensamlingar vars kornstorlek är mindre än 0,002 mm i 

diameter. På grund av denna storlek så ser lera ut som en homogen massa där det inte går att urskilja 
kornen med blotta ögat.  På grund av dess storlek så består lera mest av vatten då den har en väldigt 

bra förmåga att behålla vatten vilket innebär att vatten har svårt att rinna igenom jordarten. [20] 

 
Silt  
Silt består utav kornfraktion 0,002–0,06 mm i diameter.  Likt lera går det inte urskilja kornen med 

blotta ögat. Likt lera suger den upp vatten och håller det kvar. En av dess egenskaper är att den kan bli 
flytande om den utsätts för vibrationer och rörelser. Detta gör silt till en tjälfarlig jordart varvid vägar 

som är anlagda på jordarten ofta får tjälskador som följd. Jordarten eroderar lätt vid utsatthet av vind 

och vatten. [20] 
Sand 
Sand har kornstorlek 0,06–2 mm i diameter och är till skillnad från lera och silt inte tjälfarligt då 

vatten lätt släpps igenom mellan kornen samtidigt som vattnet torkar väldigt snabbt. Sand är en 
friktionsjord vilket innebär att det går att göra en obegränsad stor hög av sand förutsatt att lutningen ej 

överstiger en friktionsvinkel på 30–40°.  [20] 
 

Morän  
Morän är den vanligaste jordarten i Sverige, 75% av landets yta består just av denna jordart. Morän 
bildas som ett resultat av materialavlagring från inlandsis och är inte indelad i kornstorlek kategori 

som lera, sand och silt är. Det är en osorterad jordart utspridd på finkornig grundmassa som benämns 

som morän. Istället delas morän upp i kategorier från finkornig till grovkornig morän där det främst 
tas hänsyn till vilken berggrund inlandsisen är eroderad på. [20]  

 
Isälvssediment  
Isälvssediment är inlandsis som smälte och omvandlades till stor mängd vatten och som forsade fram 

genom isälvarna och drog med sig löst material som sten, sand med mera. När vattnet till slut närmade 
sig kanten av inlandsisen förlorade det strömmande vattnet sin transportförmåga varvid allt material 

som tagits upp sjönk ner till botten och slutligen avsattes som isälvssediment. Olikt moränen är 

isälvssediment väl sorterad på kornstorlek. Rullstensås är ett exempel på isälvsavlagring och utgör ett 
viktigt material för samhället då de är torra och hållfasta, vilket är ett bra underlag för vägar då de 

också är lätta att jobba med vid anläggningsarbeten. Isälvssediment är även ett naturligt reningsverk 
som filtrerar allt vatten i naturen innan det når landets dricksvattensmagasin.  [20] 
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3.3. Vägens tllstånd 

Vägens tillstånd förändras med tiden under inverkan av klimat, material, vägkonstruktionen, 

trafikbelastning och delas in i två kategorier: [28] 

Funktionella tillstånd: beskriver hur trafikanterna upplever vägen när de åker på den. De parametrar 

som påverkar den här tillståndet är bland annat ojämnheter, spår och slaghål. 

Strukturellt tillstånd: beskriver vägens förmåga att motverka försämring av bärighet på grund av 
trafikbelastningarna och klimatpåverkan.  

När en väg bryts ned försämras ovan nämnda tillstånd varvid flera olika typer av skador och sprickor 
kan förekomma. De viktigaste egenskaper som påverkar vägytan är: 

• ojämnhet på längden och tvären 
• ytskador  

• avvattningssystemets kondition   

3.4. Inspektion av vägkropp 

Ytskador är lokala skador på beläggningen. De flesta ytskador är svåra att mäta objektivt och måste 
därför inventeras manuellt. Det finns tre olika metoder för inventering av ytskador: 

Visuell inspektion på plats 

Sker till fots eller i ett långsamtgående fordon. Denna metod medför hög kostnad per km vilket kräver 

mycket tid, särskilda säkerhetsåtgärder samt kan orsaka trafikstörningar. Nackdelen med denna metod 
är att kvaliteten varierar. Fördelen är att det är en lämplig metod för kortare sträckor. [29] 

Visuell inspektion på kontoret 
Genom att observera dokumenterade foton av vägytan kan man göra inspektionen från kontoret. 

Denna metod kräver mycket tid och är dyr.  Kvaliteten kan även här variera. Det är denna metod som 
har använts i detta examensarbete. [28] 

Automatisk inventering 
Denna metod utförs genom datoriserad analys av bilder på vägytan för att hitta och mäta större 

sprickor. Automatik inventering kan vara användbart i framtiden. I dagsläget kan dock inte alla skador 
identifieras. Denna metod är under utveckling. [28] 

3.5. Faktorer som påverkar vägens tillstånd 

Det finns olika faktorer som påverkar vägens tillstånd. [28] De olika faktorerna diskuteras på följande 
underrubrikerna. 

Vägkonstruktionen 
Hur vägen byggs och vilka material som används vid projekteringen av vägen har stor betydels för 
vägens tillstånd. Styvhet och tjocklek hos materialet är de faktorer som främst påverkar vägens 

framtida tillstånd. [28] När vägkroppens livslängd har utgått eller om den är underdimensionerad 

under anläggningsprocessen kan skador uppstå som ett resultat av detta. [21] 

Trafiken 
Mängden trafik, framförallt tung trafik som färdas på den är en av huvudorsakerna till att skador 
uppstår. [21] 
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Klimatet 
Temperatur och vatten är faktorer som bidrar till vägens nedbrytning. Asfaltens styvhet påverkas av 

temperaturen då den blir mjukare under sommaren vilket ökar risken för deformationer. Under vintern 
så är asfalten styvare vilket ökar risken för sprickbildning. Kraftig nederbörd kan överbelasta en vägs 

dräneringsförmåga till den nivån att vägkroppen kan förlora stabilitet varvid skador uppkommer. [21] 

Tiden  
Även om en väg inte trafikeras eller belastas på annat sätt sker nedbrytning. Bindemedlet i asfalten 
oxiderar i kontakt med syret i luften och då blir bindemedlet sprödare och krymper. Detta ger upphov 

till små sprickor, så kallade mikrosprickor. “[28] 

3.6. Ytskador  

Nedan beskrivs de ytskador som kommer att observeras. 

Bärighetssprickor 
Sprickor som uppstår i hjulspår när vägens bärförmåga överskrids. [28] 

Temperatursprickor 
Sprickor som förekommer på grund av krympningar under vinter. [28] 

Tjälsprickor 

Under vintern fryser markvatten till is och bildar tjäle. Från flytande form till fast form expanderar 

vattnet cirka 9% vilket leder till tjälsprickor. Dessa skador uppstår främst längs vägkanten eller vägens 
mitt.  När en väg inte är täckt med snö kan tjäle uppkomma djupt i en vägkropp, detta då snö fungerar 

som ett isolerande lager. [29] 

Reflektionssprickor 
Sprickor som uppkommer på vägar med asfaltbeläggning belagd på lager med sprickskador. [28] 

Byggtekniska sprickor 

Sprickor som uppkommer som följd av materialet i vägen. När finkornshalten är för hög kan vatten 
absorberas av materialet vilket leder till tjällossning. [21] 

 
Krackelering 

Krackelering är sprickor som går i alla riktningar likt ett osymmetriskt spindelnät. Möjliga orsaker till 
denna typ av skada är att vägen är underdimensionerad, dimensioneringsperioden har utgått, dålig 

dränering, för styvt beläggningslager eller vatten och tjälfarligt material nära vägen. [21] 
 

Blödning 

Uppstår på grund av olämplig sammansättning av beläggningsmassa eller ytbehandling. [28] 

Stensläpp 

Vägens yta utsätts för sol och reagerar med syret i luften vilket gör att asfalten härdas och förlorar 
egenskaper som leder till stenlossning. [30] 

Orsakas även på grund av dålig vidhäftning mellan stenarna i asfalten, felaktiga proportioner mellan 

sten och bitumen, krackelering, åldrad beläggningsyta eller mekaniska skador. [28]  

Kantsprickor 

Orsakas av dålig vägkants bärförmåga eller sidostöd. [28] 
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Potthål/slaghål   
Är runda eller avlånga hål i beläggningen. [28] Detta är konsekvens av att beläggningen har släppt 
men kan även orsakas av andra skador som krackelering samt om vidhäftning ej utförts korrekt. [30] 

 

Kantdeformation 
Vägkanten kan deformeras om bärigheten eller det trycket från vägen som motverkar trycket från 

fordon är bristande. När tung trafik trafikerar längs vägen belastar dess hjul kanterna vilket bidrar till 
nedbrytningen av vägkanten. [31] 

Spårbildning 
Kan uppstå som resultat av försämring i bärighet, plastiska deformationer (deformation som finns kvar 

även i obelastat tillstånd), nötning samt tjäle i undergrunden. Bredare hjulspår innebär att problemet 

ligger längre ner i vägkroppen där material besitter bristande egenskap gällande bärighet.  [21] 
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3.7. Beläggningstyper 

I detta examensarbete har 200 vägsträckor med skador undersökts och på dessa vägar har 

underhållsåtgärd utförts mindre än 2 år efter att datainsamling skett med mätbil. 

Nedan förklaras de olika kategorierna och vilka åtgärder som ingår i respektive kategori. 

Bärighetshöjande åtgärd 
Ska höja vägkroppens bärighet, det vill säga dess förmåga att bära upp den trafik som färdas på den. 
ABb+slitlager. Nytt slitlager 

Nytt slitlager  
Ersätta eller laga slitlagret som är det lagret som slits mest av trafiken. 

Slitlagret är massabeläggningar som i regel tillverkas genom att blanda bindemedel och väl graderat 

stenmaterial i fast uppställda asfaltverk. Till nytt slitlager räknas olika typer av asfaltbetong och 
asfaltgrus (AG). ABT, ABS, ABD, MABT, MJOG är några exempel.   

Omfattande åtgärd 
Precis som namnet antyder: en omfattande underhållsåtgärd för att återställa en väg till önskad skick.  

AH, infräsning, bärlager, AG+slitlager, Armering 

Tunt lager 
En mindre åtgärd vars syfte är att förlänga livslängden på en väg tills en mer omfattande åtgärd måste 

utföras. TSK och BCS 

Ytlig åtgärd 
Ytbehandling används främst på lågtrafikerade vägar för att försegla och täta äldre beläggningar. Den 

här metoden är lämplig för att ge en god nötningsbeständighet av vägen.  Ytbehandling utförd på 
bituminöst underlag benämns Y1B.  Ytbehandlingar används på vägar med ÅDT(k) (årsdygnstrafik 

per körfält) som är mindre än 4000 fordon/dygn. [28] 
Fördelar med ytbehandlingar är att den ger god friktion och  reducerar risken för vattenplaning.  

Nackdelen med metoden är att den inte ger ökad jämnhet på vägytan och att det finns risk för stenskott 

och blödning. SF Y1B Fräsning 
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Sammanfattat 
Vid val av beläggning tas hänsyn till en rad faktorer, till exempel användningsområde, läge, hastighet 

och klimat. Nedan i tabell 3.1 redovisas en sammanfattande tabell över de vanligaste beläggningarna 
med hänsyn till respektive normala användningsområde. [6]  

Beläggningstyp Normal användningsområde 
Typ 

Typ av åtgärd 

ABb, bindlager av 

asfaltsbetong 
Bindes- och justeringslager för vägar med 

medel-hög trafikvolym. 
Bärighetshöjande 

åtgärd 

ABD, dränerande 

asfaltsbetong 
Där ökad dränering och reducerad buller önskas  Nytt slitlager 

ABS, stenrik asfaltsbetong medel-hög trafikerade vanliga vägar Nytt slitlager 

ABT, tät asfaltsbetong Låg-medel trafikerade vanliga vägar Nytt slitlager  

MJOG, 

mjukbitumentbundet grus 
lågtrafikerade vägar där risk för drag i 

underkant är stor 
Nytt slitlager 

 

Tabell 3.1 Trafikveket [6] 
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3.8. Vägtillståndsmätning  

Vägens skick samt komfortnivån för trafikanter som färdas längs den går att bedöma genom 

laserytmätningar. Dessa mätningar utförs av specialutrustade bilar enligt bilden nedan. [15] 

Figur  3.1. : 

Vägmätning Bil, VTI  [15] 
 
Mätsystemet benämns “Road Surface Tester” eller “Laser RST” som mäter och samlar in data om 

diverse vägegenskaper på ytan. Detta helt oberoende av vilken hastighet fordonet färdas i. Systemet är 
utrustad med ett satellitsystem GNSS (Global navigation satellite system) och all data som samlas in 

skickas sedan vidare till Trafikverket där det senare finns tillgänglig i PMSv3. Nedan illustreras de 
diverse parametrar och hur de förhåller sig på vägen. Utöver detta tar systemet även digitala bilder. 

[15] 

 

 

 
Figur 3.1. VTI [15] 
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Tillståndsvariabler som mätbilar mäter och som används i detta examensarbete är: 

• IRI (mm/m) 

• Spårdjup (mm) 

• Kantdjup (mm)  
• Makrotextur (mm)  

IRI  
International Roughness Index (IRI) är ett mått på vägens vertikala ojämnhet längs vägen och 

förenklat kan man säga att den mäter rörelsen mellan hjul och bilchassi i höjdled för att reflektera 

upplevelsen och komforten för trafikanterna som färdas på vägen. 
IRI har enheten mm/m. [3] Trafikverkets krav på IRI redovisas i tabell 1 (figur 3.7) .[6] 

 
Tabell 3.1. IRI underhållsstandard [6] 

Spårdjup 
Spårdjup är ett uttryck för vägens ojämnhet i tvärled till exempel spårbildning på grund av slitage och 
deformationer av trafifbelastningen. [3]  Trafikverkets krav på spårdjup, mätt i mm redovisas i tabell 

2.[6] 

 
Tabell 3.2 Spårdjup underhållsstandard 
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Kantdjup  
Kantdjup är ett mått för deformationer på vägen och den anger hur mycket vägkanten "hänger ner". [4] 

Kantdjup är vanligast på vägar med mindre vägbredd[5]. Krav på kantdjup, mätt i mm redovisas i 
tabell 3. [6]    

 

                  

Figur 3.1.   Nya tillstånds mått-befintliga mätmetoder. Thomas Lindberg(2009), VTIi. [32] 

 

 

 
Tabell 3.3. Kantdjup underhållsstandard 

 

  



18 

 

 

MPD  
MPD står för Mean Profile Depth som är ett mått på vägytans makrotextur mätt i mm. Måttet är 
tvådimensionellt och motsvarar kontakten mellan däck och vägens yta. MPD är storleksordningen 

ojämnheter mellan stenarna som mäts och kan inverka på risken för vattenplaning, särskilt på däck 

med stor bredd och lite mönster.  

 
Tabell 3.4. MPD underhållsstandard 

ÅDT  
ÅDT är förkortning av årsmedeldygnstrafik. Det vill säga medelvärdet på trafikvolym per dygn.  [6] 
Det mäts av Trafikverket genom beräkning av antal fordon som passerar en punkt/sträcka per dygn 

under ett år på de statliga vägarna [6] 
Följande trafikklasser används: 

• 0–249 fordon/dygn 
• 250–499 fordon/dygn 

• 500–999 fordon/dygn 

• 1000–1999 fordon/dygn 
• 2000–3999 fordon/dygn 

• 4000–7999 fordon/dygn 
• >8000 fordon/dygn 
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4. Fakta och datainsamling  

4.1. PMSv3  

PMSV3 är Trafikverkets system för analys av vägytans tillstånd på de statligt belagda vägarna i 
Sverige. Med hjälp av databasen går det att bedöma behovet av underhållsåtgärder på vägnätet och 

utvärdera tidigare åtgärder med avseende på exempelvis spårutveckling. I programmet finns all data 

som mätbilarna samlar in. Genom att använda filtrerande funktioner går det att extrahera ut den 
information och data som önskas. I detta examensarbete har endast några parametrar varit av intresse: 

kantdjup, spårdjup, IRI (ojämnhet) MPD (makrotextur) och digitala bilder där visuella skador kan 
observeras. PMSv3 är ett verktyg där information kan tas fram om de statligt belagda vägarna i 

Sverige och de åtgärder som har utförts på dem. Datan är insamlad över en längre tid och innehåller 

detaljerade data om vägnätet där presentation sker i form av grafer, tabeller, kartor och bilder. 
Informationen och datan är där kontinuerligt uppdaterad för att aktuella data ska finnas tillgänglig. 

Trafikverket garanterar dock ej att datan och informationen är korrekt.  

På Trafikverkets hemsida: https://pmsv3.trafikverket.se/ väljs fliken “Analysera Sträcka”.  
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Nästa steg är att välja län och sedan vägnummer. 

Sedan hämtas data utifrån de val som tagits genom att trycka på knappen “Skapa sträcka”.  

 

Sedan när det laddat klart trycks knappen “Gå till Analys”. 
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Nu erhålls detaljerad information om vägsträcka ifråga där sträckans start- och slutpunkt visas.  

Här redovisas mätvärden som på hundrameterssträckor är av intresse för detta examensarbete 
nämligen spårdjup, IRI (ojämnhet) kantdjup, ÅDT, MPD samt sträckans geografiska position. 

Kartan inringat i blått används sedan i SGU (Sveriges geologiska undersökning) hemsida för att ta 
reda på vilken jordart vägkroppen vilar på.  Ett exempel illustreras enligt bilden nedan:  

 

 

Källa [16] 
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4.2. Jordartsbestämning genom SGU 

PMSv3 kan inte ge information om vilket typ av jordart vägen är belagd på, då är det nödvändigt att gå 

in på Sveriges geologiska undersökning (SGU)’s hemsida. SGU är en myndighet som jobbar med 
frågor om berg, jord och grundvatten som täcker hela landet.        

                              
SGU kartvisare är en tjänst på institutionens hemsida där det är möjligt att titta på kartor och göra 

urval av geologisk information som myndigheten har gjort tillgängliga. Jordkartsvisaren är ett 

underlag som används för att analysera grundvattenförhållanden, föroreningar i grundvattnet och i 
marken. Den ger även information om markstabilitet, erosion, byggbarhet och annan markrelaterad 

information. 

 I detalj så består informationen av jordarternas grundlager, underliggande lager samt dess ytlager. 

Med verktyget erhålls även en överblick på jordarternas utbredning intill vägen. [18] Det finns ett stort 
antal typer av kartor och i detta examensarbete har “Jordkartvisare” med skala 1:25 000 till 1:100 000 

använts.  Detta genom följande länk: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-

100.html#  [18] 
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Först så klickas knappen högst upp till höger för att få fram menyn. 

 

Sedan trycks knappen “Sök ort” varvid manuell inmatning av närmaste tätort matas in och sedan 

klickar man på den tätort som stämmer överens med sökningen. 
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Sedan måste man zooma och se till att kartan från PMSv3 och SGU matchar varandra likt exemplet 

nedan. Efter det väljs knappen uppe i det vänstra hörnet. 

  

 
För att hitta rätt jordart måste samma färg med eventuell symbol hittas i listan som dykt upp likt 

exemplet nedan. Härmed har bestämning av jordart som denna vägsträcka vilar på utförts. 
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4.3. Datasammanställning 

 

Datan som erhålls från PMSv3 och SGU sammanställs sedan i en excelfil. Totalt består denna studie 

av 200 vägsträckor varvid sammanställningen illustreras nedan: 

 

 

Vid en närmare titt är sammanställningen strukturerat och användarvänlig. 
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Nedan visas ett utdrag av en vägsträcka.  

 

             
På grund av mängden data och filens storlek redovisas inte samtliga 200 sträckor i denna rapport. Det är i 

denna fil analysen utförs. 
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5. Resultat 

Resultat kommer här att redovisas i tabellform. 
Det är i excelfilen samtliga beräkningar är utförda. 

Resultatet är indelad i tre delar där respektive del tillhör en av de 3 delmålen. 

5.1 Delmål 1   
korrelation mellan vald åtgärd och skada  

Åtgärdstyp Typ av skada Andel vägsträckor som har den 
skadan innan utförd åtgärd  

Bärighetshöjande: AD, AbB+slitlager Stensläpp   
Längsgående sprickor 

Tydlig skiftning i 
textur i hjulspår 

Punktvisa lagningar 

Blödningar 

90 % 
30 % 

70 % 
30 % 

30 % 

Nytt slitlager: ABT, ABS, ABD, 

MABT, MJOG 

Stensläpp   

Längsgående sprickor 
Tydlig skiftning i 

textur i hjulspår 
Punktvisa lagningar 

Blödningar 

77 % 

36 % 
43 % 

25 % 
18 % 

Omfattande: AH,Infräsning, bärlager, 

AG+slitlager, Armering 

Stensläpp   

Längsgående sprickor 

Tydlig skiftning i 
textur i hjulspår 

Punktvisa lagningar 
Blödningar 

91 % 

8 % 

33 % 
41 % 

8 % 

Tunt lager: TSK, BCS Stensläpp   
Längsgående sprickor 

Tydlig skiftning i 

textur i hjulspår 
Punktvisa lagningar 

Blödningar 

80 % 
6 % 

33 % 

13 % 
20 % 

Ytlig åtgärd: SF, Y1B, Fräsning Stensläpp   

Längsgående sprickor 
Tydlig skiftning i 

textur i hjulspår 

Punktvisa lagningar 
Blödningar 

65 % 

39 % 
25 % 

11 % 

13 % 

Tabell 5.1 
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5.2 Delmål 2 

 

Faställa om mått och visuella skador skiljer sig åt för olika undergrunder innan utförd åtgärd. 

Undergrund 

Vägsträckor indelad 
efter 

undergrund som 

vägen vilar på 

Tillstånds 

variabel 

Medel 

värde 

Typ av skada Andel vägsträckor på 

undergrund som har den skadan 

Bank IRI 
Spårdjup 

Kantdjup 

MPD 

2,16 
7,98 

16,16 

0,26 

Stensläpp   
Längsgående sprickor 

Tydlig skiftning i 

textur i hjulspår 
Punktvisa lagningar 

Blödningar 

82 % 
34 % 

39 % 

19 % 
17 % 

Hög bank IRI 

Spårdjup 
Kantdjup 

MPD 

1,98 

9,35 
16,37 

0,21 

Stensläpp   

Längsgående sprickor 
Tydlig skiftning i 

textur i hjulspår 

Punktvisa lagningar 
Blödningar 

81 % 

27 % 
50 % 

0 % 

31 % 

Flack terräng IRI 
Spårdjup 

Kantdjup 

MPD 

1,87 
9,51 

11,06 

0,22 

Stensläpp   
Längsgående sprickor 

Tydlig skiftning i 

textur i hjulspår 
Punktvisa lagningar 

Blödningar 

64 % 
30 % 

32 % 

28 % 
15 % 

Skärning IRI 

Spårdjup 
Kantdjup 

MPD 

2,62 

11,28 
15,46 

0,23 

Stensläpp   

Längsgående sprickor 
Tydlig skiftning i 

textur i hjulspår 

Punktvisa lagningar 
Blödningar 

73 % 

42 % 
53 % 

26 % 

26 % 

Hög skärning IRI 
Spårdjup 

Kantdjup 
MPD 

1,93 
8,91 

16,43 
0,14 

Stensläpp   
Längsgående sprickor 

Tydlig skiftning i 
textur i hjulspår 

Punktvisa lagningar 

Blödningar 

87 % 
25 % 

25 % 
37 % 

12 % 

Tabell 5.2 
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5.3 Delmål 3 
Faställa om mått och visuella skador skiljer sig åt på vägar som är anlagda på olika jordarter innan 

utförd åtgärd 

Jordart 

Vägsträckor indelad efter 
jordart som vägen vilar på 

Tillstånds 

variabel 

Medel 

värde 

Typ av skada Andel vägsträckor på 

jordart som har den 
skadan 

Sand/issälvsediment IRI 
Spårdjup 

Kantdjup 
MPD 

1,99 
9,54 

14,26 
0,33 

Stensläpp   
Längsgående 

sprickor 
Tydlig skiftning i 

textur i hjulspår 

Punktvisa lagningar 
Blödningar 

83 % 
25 % 

45 % 
22 % 

17 % 

Berg IRI 
Spårdjup 

Kantdjup 
MPD 

2,36 
10,55 

13,2 
0,097 

Stensläpp   
Längsgående 

sprickor 
Tydlig skiftning i 

textur i hjulspår 

Punktvisa lagningar 
Blödningar 

81 % 
18 % 

36 % 
45 % 

36 % 

Lera IRI 
Spårdjup 

Kantdjup 

MPD 

1,89 
6,85 

13,16 

0,18 

Stensläpp   
Längsgående 

sprickor 

Tydlig skiftning i 
textur i hjulspår 

Punktvisa lagningar 
Blödningar 

29 % 
41 % 

38 % 

61 % 
30 % 

Morän IRI 
Spårdjup 

Kantdjup 

MPD 

2,26 
9,5 

15,97 

0,22 

Stensläpp   
Längsgående 

sprickor 

Tydlig skiftning i 
textur i hjulspår 

Punktvisa lagningar 
Blödningar 

76 % 
39 % 

32 % 

30 % 
48 % 

Silt IRI 
Spårdjup 

Kantdjup 

MPD 

2,23 
9,32 

14,41 

0,16 

Stensläpp   
Längsgående 

sprickor 

Tydlig skiftning i 
textur i hjulspår 

Punktvisa lagningar 
Blödningar 

66 % 
22 % 

22 % 

44 % 
11% 
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6. Analys och Diskussion  

Analysen är antaganden som har erhållits genom observation av de resultat som redovisas i föregående 
kapitel. Examensarbetet har 3 stora delmål: 

1. Finna korrelation mellan vald åtgärd och skada 
2. Fastställa om mått och visuella skador skiljer sig åt för olika undergrunder innan utförd 

åtgärd.  

3. Fastställa om mått och visuella skador skiljer sig åt på vägar som är anlagda på olika 
jordarter innan utförd åtgärd. 

 
Därmed kommer detta kapitel att delas upp i 3 delar. 

6.1 Delmål 1   

I denna del ska korrelation mellan vald åtgärd och skada hittas. Genom att titta på tabellen nedan 
kan man observera att vissa typer av åtgärder är resultat av att vissa typer av skador har uppkommit. 

Denna tabell 6.1 är analyserad data från tabell 5.1. 

 

Åtgärdstyp Stensläpp Längsgående 

sprickor 

Tydlig skiftning i 

textur i hjulspår 

Punktvisa 

lagningar 

Blödningar 

Bärighets 

höjande:  
90 % 30 % 70 % 30 % 30 % 

 

Nytt 
slitlager:  

77 % 36 % 43 % 25 % 18 % 

Omfattande:  91 % 8 % 33 % 41 % 8 % 

Tunt lager:  80 % 6 % 33 % 13 % 20 % 

Ytlig åtgärd:  65 % 39 % 25 % 11 % 13 % 

Tabell 6.1 

 
Bärighetshöjande åtgärd har utförts på vägsträckor där 90% har stensläpp samt 70% har tydlig 

skiftning i hjulspår. Som namnet antyder har denna åtgärd valts för att höja vägens förmåga att klara 

av den trafik som färdas på den. Det kan vara så att kombinationen av de höga värden i stensläpp samt 
tydlig textur i hjulspår varit motivationen till denna typ av åtgärd. 

 
Nytt slitlager har anlagts om andelen av de längsgående sprickorna har varit högre (36%) än 

bärighetshöjande åtgärd (30%). Notera även att i resterande fyra skadetyperna är samtliga värden lägre 

för nytt slitlager. 
Denna åtgärd främsta syfte är att ersätta eller laga befintligt slitlager.  
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Omfattande åtgärder ger observation av den högsta andelen stensläpp(91%)  där andelen av 

resterande fyra skadetyperna är lägre än bärighetshöjande åtgärder samt nytt slitlager. Längsgående 
sprickor och blödningar har båda noterbart väldigt låg andel (<10%). Motivationen till val av denna 

åtgärd verkar vara uppkomsten av stensläpp. Trots att längsgående sprickor och blödningar knappt 

funnits, har vägarna ansetts varit i sådant skick att omfattande åtgärder har ansetts vara nödvändig.  
 

Tunt lager har anlagts noterbart på 80% av alla vägsträckor som har stensläpp, vilket är lägre än vid 
bärighetshöjande- samt omfattande åtgärd. Här observeras även att likt omfattande åtgärd att andelen 

längsgående sprickor är lågt (<10%) dock så är andelen blödningar något högre (20% istället för 8%). 

Åtgärden i sig själv är en mindre åtgärd vars syfte är att förlänga vägens livslängd. Detta kan tolkas 
som att vägen har varit i ett sådant bra skick att endast en liten, icke nödvändig åtgärd, har ansetts vara 

lämplig. 

 
Ytlig åtgärd observeras här vara utförd när andelen typ av skador har varit lägre än vid anlagt tunt 

lager. Det är endast andelen längsgående sprickor som är högre (39%) jämfört med Tunt lager (6%). 
Då denna typ av åtgärd används främst på lågtrafikerade vägar (ÅDT <4000) för att täta gamla 

beläggningar kan det vara så att denna åtgärd har valts just med den motiveringen. Frågan är då om 

denna åtgärd verkligen har varit det bästa valet med hänsyn till kostnad och hållbarhet. 
 

Val av beläggning tar stor hänsyn till användningsområdet och utöver det även faktorer som det 
geografiska läget, den tillåtna hastigheten, klimatet samt förväntad trafikbelastning. Problemet i 

dagsläget är att det inte finns en klar mall på vilken åtgärd som ska utföras i en given situation utan 

man överlämnar det beslutet att tas efter vad som anses vara lämpligast.  
 

Analysen som har utförts visar på en tydlig korrelation mellan vald åtgärd och olika typer av skador 
som uppstår. Trots att den inte helt återspeglar verkligheten visar den en tydlig tendens kring de typer 

av skador på vägarna som uppstår och de åtgärder som utförs beroende på vilken kombination av 

skador som finns. Med denna kartläggning erhålls endast en överblick kring tendensen vid val av 
åtgärder som kan fungera som källa till ett underlag vid val av åtgärd av vägar.  
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6.2 Delmål 2 

Det har observerats att medelvärden för tillståndsvariabler (IRI, spårdjup,kantdjup samt MPD) har 

varierat som förväntat och skillnaderna är här märkbara. Denna tabell 6.2 är analyserad data från tabell 
5.2. 

 

Undergrund IRI (mm/m) Spårdjup (mm) Kantdjup (mm) MPD (mm) 

Bank 2,16 7,98 16,16 0,26 

Hög bank 1,98 9,35 16,37 0,21 

Flack terräng 1,87 9,51 11,06 0,22 

Skärning 2,62 11,28 15,46 0,23 

Hög skärning 1,93 8,91 16,43 0,14 

Störst differens 0,75 2,37 5,37 0,12 

Tabell 6.2 
 

Bank  

Har ett  högt IRI-värde på 2,16 medan resterande som har värden kring 1,93 +/- 0,05(exklusive 
skärning). 

Har även det högsta MPD värdet på 0,26 jämfört med resterande som har värden kring 0,22 +/-0,01 

(exklusive hög skärning). Här finns även det lägsta värdet av spårdjup 7,89 medan medelvärdet på 
resterande undergrunder har 9,25 +/- 0,26 (exklusive skärning) 

 
Hög bank 
Här sticker ingen tillståndsvariabel ut på ett noterbart sätt utan håller sig nära medelvärdet för 

respektive kategori. 
 

Flack terräng 
Flack terräng är den undergrund som har lägst kandtjupsvärde på 11,06 medan resterande 

undergrunder ligger kring medelvärdet 16,10 +/- 0,27 vilket kan förklaras med att väg i denna kategori 

anläggs på flack mark. 
 

Skärning 
Här noteras att skärning är den undergrund som har i genomsnitt högst IRI- och spårdjupsvärden. 

Resterande undergrunder har medelvärden IRI: 2,0 +/-0,16 samt spårdjup:   Här finns även det högsta 

värdet av spårdjup 11,28 medan medelvärdet på resterande undergrunder har 9,25 +/- 0,26 (exklusive 
bank) 
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Hög skärning 
Här sticker endast MPD- värdet ut då denna undergrund har det lägsta värdet på 0,14.  
Observation av värden och dess korrelation till undergrund samt skador visar på att vissa typer av 

värden till exempel IRI och spårdjup är något högre än de andra.  

Differensen mellan det lägsta och det högsta värdet i MPD samt IRI är respektive mindre än 1 mm/m 

samt 1 mm. Endast vid spårdjup och kantdjup mäts värden mer än 1 mm. I tabellen nedan 6.3 

redovisas den största skillnaden i tillståndsvariablarna i datasammanställningen (excel-filen).  

Datasammanställning (excel filen) 

Tillståndsvariabel Lägsta medelvärde i 

datasammanställning 

Högsta medelvärde i 

datasammanställning 

Största 

differens 

Spårdjup (mm/m) 1,46 22,6 21,14 

IRI (ojämnhet) 
(mm) 

0,64 7,92 7,28 

Kantdjup (mm) 1,05 76,88 75,83 

MPD (makrotextur) 
(mm) 

0 1,64* 1,64 

Tabell 6.3. 

I tabell 6.4 jämförs sedan differensen från tabell 6.3  med den skillnad som har observerats i analysen. 
Här ser man att differensen mellan värdena i datasammanställningen i excelfilen är väldigt stor jämfört 
med värdena i analysen.  
 
Differens mellan datasammanställning och analys 

Tillståndsvariabel Data 

sammanställning  

Största differens 

Analys 

Största 

differens i 
tabell 6.2 

Analysens andel i jämförelse med 

datasammanställning (100% motsvarar det 

största differensvärdet) 

Spårdjup (mm/m) 21,14 0,75 6 % 

IRI (ojämnhet) 
(mm) 

7,28 2,37 32 % 

Kantdjup (mm) 75,83 5,37 7 % 

MPD 
(makrotextur) 
(mm) 

5,5 0,12 2 % 

Tabell 6.4 
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Här observeras det att de största värden i analysen utgör endast en bråkdel av den största differensen 

som finns i datasammanställningen i excel filen. Tillståndsvariabeln IRI (ojämnhet) har något större 
andel dock så är det osäkert om det är tillräckligt stort. Utifrån tabellen tolkas det som resterande 

tillståndsvariabler ej har en betydande roll i korrelationen mellan de undergrund som finns samt de 

skador som uppstår. 

Vid observation av korrelation mellan de diverse typ av skador och undergrund beaktas dock tydliga 

samband. 

Undergrund Stensläpp  Längsgående 
sprickor 

Tydlig skiftning i 
textur i hjulspår 

Punktvisa 
lagningar 

Blödningar 

Bank 82 % 34 % 39 % 19 % 17 % 

Hög bank 81 % 27 % 50 % 0 % 31 % 

Flack 

terräng 

64% 30 % 32 % 28 % 15 % 

Skärning 73 % 42 % 53 % 26 % 26 % 

Hög 

skärning 

87 % 25 % 25 % 37 % 12 % 

Tabell 6.5 

Bank har i andelen väldig många skador i form av stensläpp(82%). Mindre vanliga skador är 
längsgående sprickor(34%) och tydlig skiftning i textur i hjulspår(39%).  

Hög bank har som bank en nästan lika hög andel stensläpp(81%). Hälften av vägsträckorna här har 
tydlig skiftning i textur följt av mindre vanliga skador som längsgående sprickor(27%) och 

blödningar(31%). Observera att det ej har en enda punktvis lagning. Här är andelen skada i form av 
tydlig textur i hjulspår näst vanligast efter skärningar. 

Flack terräng har i motsats till bank och hög bank lägre andel stensläpp(64%).  

Skärning visar att skador i form av textur i hjulspår är vanligast på denna typ av undergrund(53%). 

Skärningar har visat sig ha störst andel längsgående sprickor(42%). 
Även här observeras hög andel av stensläpp(87%). 

Hög skärning har den högsta andelen stensläpp(87%) och punktvisa lagningar(37%). Slutsatsen kan 
dras i och med den höga andelen punktvisa lagningar att sporadiska skador uppstår av den grad att 

lagning måste ske. Detta kan vara i form av potthål som uppstår och utgör en fara för trafik. 

Den utförda analysen visar en tydlig korrelation mellan typen av undergrund och vilka slags skador 

som vanligtvis uppstår i respektive typ. Med tabellen kan det vara möjligt att förutsäga vilka typer av 
skador som kan uppstå och erhålla en ungefärlig sannolikhet för att det ska ske. Vissa skador är mer 

vanliga på en typ av undergrund samtidigt som det är mindre vanligt på en annan typ av undergrund.  
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6.3 Delmål 3 

Fastställning om mått och visuella skador skiljer sig åt på vägar som är anlagda på olika 
jordarter innan utförd åtgärd.  
Det har observerats att medelvärden för tillståndsvariabler (IRI, spårdjup,kantdjup samt MPD) har 

varierat som förväntat och skillnaderna är här märkbara. 
 

Undergrund IRI (mm/m) Spårdjup (mm) Kantdjup (mm) MPD (mm) 

Sand/issälvsediment 1,99 9,54 14,26 0,33 

Berg 2,36 10,55 13,2 0,01 

Lera 1,89 6,85 13,16 0,18 

Morän 2,26 9,5 15,97 0,22 

Silt 2,23 9,32 14,41 0,16 

Störst differens 0,37 3,7 2,77 0,32 

Tabell 6.6 

Sand/isälvssediment  
Har ett väldigt lågt IRI-värde på 1,99 medan resterande har värden kring 2,28 +/- 0,08(exklusive lera). 

Har även det högsta MPD värdet på 0,33 jämfört med resterande har värden kring 0,187 +/-0,33 

(exklusive berg) 
Kandjupsvärdet är här 14,26 vilket är nära medelvärdet 14,2 (för alla typer av undergrunder).  

 
Berg 
Har ett väldigt högt kantdjupsvärde med 13,16 när resterande ligger kring 9,45 +/- 0,09 (exklusive 

lera).  
Har även ett högt MPD värde på 0,33 jämfört med resterande har värden kring 0,187 +/-0,33 

(exklusive berg) 
Kandjupsvärdet är här 13,2 vilket är lägre än medelvärdet 14,2 (för alla typer av undergrunder). 

 

Lera  
Har ett väldigt lågt IRI-värde på 1,89 medan resterande har värden kring 2,28 +/- 0,08(exklusive 

sand/isälvssediment)  

Den sticker även ut i spårdjupsvärde med låga 6,85 när resterande ligger kring 9,45 +/- 0,09 (exklusive 
berg). 

Kandjupsvärdet är här 13,16 vilket är lägre än medelvärdet 14,2 (för alla typer av undergrunder). 
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Morän 
Kandjupsvärdet är här 15,97 vilket är det högsta värdet. Medelvärdet är 14,2 (för alla typer av 
undergrunder). 

 

Silt 
Kandjupsvärdet är här 14,41 vilket är nära medelvärdet 14,2 (för alla typer av undergrunder). 

 
Datasammanställning (excel filen) 

Tillståndsvariabel Lägsta medelvärde i 

datasammanställning 

Högsta medelvärde i 

datasammanställning 

Största 

differens 

Spårdjup (mm/m) 1,46 22,6 21,14 

IRI (ojämnhet) 
(mm) 

0,64 7,92 7,28 

Kantdjup (mm) 1,05 76,88 75,83 

MPD (makrotextur) 
(mm) 

0 1,64* 1,64 

Tabell 6.7. 

Differens mellan datasammanställning och analys 

Tillståndsvariabel Data 
sammanställning  

Största differens 

Analys 
Största 

differens i 
tabell 6.2 

Analysens andel i jämförelse med 
datasammanställning (100% motsvarar det 

största differensvärdet) 

Spårdjup (mm/m) 21,14 0,37 2 % 

IRI (ojämnhet) 
(mm) 

7,28 3,7 50 % 

Kantdjup (mm) 75,83 2,77 4 % 

MPD 
(makrotextur) 
(mm) 

5,5 0,32 6 % 

Tabell 6.8 

Här observeras det att de största värden i analysen utgör endast en bråkdel av den största differensen 
som finns i datasammanställningen i excelfilen. Tillståndsvariabeln IRI (ojämnhet) har något större 

andel dock så är det osäkert om det är tillräckligt stort. Utifrån tabellen tolkas det som resterande 
tillståndsvariabler ej har en betydande roll i korrelationen mellan de undergrund som finns samt de 

skador som uppstår. Denna osäkerhet förekom även då samband mellan undergrund och de typer av 

skador som uppstår på vägen söktes i avsnitt 6.2. 
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Vid observation av korrelation mellan de olika typer av skador och jordarter som vägsträckorna är 

belagda på beaktas dock tydliga korrelationer 

Undergrund Stensläpp  Längsgående 

sprickor 

Tydlig skiftning i 

textur i hjulspår 

Punktvisa 

lagningar 

Blödningar 

Sand/issälvsediment 83 % 25 % 45 % 22 % 17 % 

Berg 81 % 18 % 36 % 45 % 36 % 

Lera 29 % 41 % 38 % 61 % 30 % 

Morän 76 % 39 % 32 % 30 % 48 % 

Silt 66 % 22 % 22 % 44 % 11 % 

Tabell 6.9 

Sand/issälvssediment har i andelen väldig många skador i form av stensläpp (83%). Mindre vanliga 

skador är tydlig skiftning i textur i hjulspår (45%). Här observeras det även att andelen punktvisa 
lagningar (22%) och blödningar (17%) är väldigt låga i förhållande till de andra jordarterna 

Berg är likt sand/isälvssediment med en nästan lika hög andel stensläpp (81%). Här är andelen 

längsgående sprickor väldigt lågt (18%). 

Lera har väldig låg andel stensläpp (29%) dock den högsta andelen längsgående sprickor (41%) och 

punktvisa lagningar (64%). 

Morän har hög andel stensläpp skador (76%) Här finns de högsta andelen längsgående sprickor (39%) 

och blödningar(48%) 
Här observeras relativ låg andel  punktvisa lagningar(30%) och tydlig skiftning i hjulspår(32%). 

Silt har de lägsta andelen tydliga skiftningar i texturen (22%) och och punktvisa lagningar (11%). 
 

 

Den utförda analysen visar en tydlig korrelation mellan typen av jordart och vilka slags skador som 

vanligtvis uppstår i respektive typ. Det kan med tabellen 6.9 vara möjligt att förutsäga vilka typer av 
skador som kan uppstå samt en ungefärlig sannolikhet för det. Vissa skador är mer vanliga på en typ 

av undergrund samtidigt som det är mindre vanligt på en annan typ av undergrund.  
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7. Slutsats  

I examensarbetets tre olika delmål har tydliga samband funnits. Observera att examensarbetets slutsats 
endast är observationer och sammanfattat erhölls följande samband: 

 

Delmål 1) Finna korrelation mellan vald åtgärd och skada 

• Bärighetshöjande åtgärder skall primärt utföras för att höja bärigheten i vägen. Åtgärden utförs 

vanligtvis på vägar med stensläpp, blödningar och tydlig skiftning i textur i hjulspår.  
• Läggning av ett nytt slitlager skall primärt utföras för att ersätta eller laga befintligt slitlager. 

I praktiken utförs åtgärden i syfte att göra vägen jämn. Åtgärden utförs vanligast på vägar med 
längsgående sprickor och tydlig skiftning i hjulspår. 

• Omfattande åtgärder görs primärt när vägarna är i väldigt dåligt skick. I praktiken har åtgärden 

utförts när vägen har haft punktvisa lagningar.  Vanligtvis utförs denna åtgärd på vägar med 
stensläpp och punktvisa lagningar. 

• Ytlig åtgärd görs primärt på lågtrafikerade vägar för att försegla och täta äldre beläggningar. I 
praktiken utförs denna åtgärd vanligast på lågtrafikerade vägar med längsgående sprickor. 

 

Delmål 2) Fastställa om mått och visuella skador skiljer sig åt för olika undergrunder innan 
utförd åtgärd.  
 

• Av alla mått i form av tillståndsvariabler observeras det att endast IRI (ojämnhet) kan ha en 
betydande roll i korrelationen mellan de undergrund som finns samt de skador som uppstår.  

• Blödningar i kombination med tydlig skiftning i textur är vanligast förekommande på hög 
bank. 

• Längsgående sprickor i kombination med tydlig skiftning i textur är vanligast förekommande 

vid skärning. 
• Stensläpp och punktvisa lagningar är vanligast förekommande vid hög skärning. 

 
Delmål 3) Fastställa om mått och visuella skador skiljer sig åt på vägar som är anlagda på olika 
jordarter innan utförd åtgärd. 
 

• Av alla mått i form av tillståndsvariabler observeras det att endast IRI (ojämnhet) kan ha en 

betydande roll i korrelationen mellan de jordarter som finns samt de skador som uppstår.  
• Stensläpp och tydlig skiftning i textur är vanligast på vägar anlagd på sand eller 

isälvssediment. 

• Stensläpp är den vanligaste skadan på väg anlagd på berg. 
• Längsgående sprickor och punktvisa lagningar är vanligast på vägar anlagd på lera. 

 
Det är viktigt att komma ihåg att de 200 vägsträckor som har varit del av detta examensarbete är 

stickprover. Den datan är sammanställd i en excelfil som Trafikverket nu har.  

Frågor som behandlar de faktorer som påverkar vägarna är många, obesvarade och komplicerade.  
Trafikverket kan med bättre förståelse för dessa frågor planera underhållsåtgärder och utvecklingen av 

vägnätet mer effektivt och hållbart. 
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Bilaga 1. Trafikverkets underhållsstandard  
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Bilaga 2. Indelning av vägsträckor efter kategori  
 

Data insamlad på 200 sträckor á minst 100 m vardera. 

Vägtyp 
Här är vägsträckorna indelade i vägtyper där till exempel 1+1 innebär att den är en väg där det 
är en körbana i vardera riktning medan 2+1 innebär att det är 2 körbanor åt ett håll och endast 

en i motsats riktning. 

Antal 

Mötesfria 1+1 97 

Mötesfria 2+1 8 

Motorväg 2+2 20 

Väg separerad med räfflor 7 

Vanlig väg 60 

Totalsumma 200 

 

ÅDT (årlig dygnstrafik) 

Här delas vägsträckor in med hänsyn till dess ÅDT 
Antal 

0 - 750 91 

1 500 - 4 000 58 

4 000 - 6 000 5 

6 000 - 200 000 45 

Totalsumma 200 
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Klimat 
Vägsträckor indelad i 3 olika zoner I Sverige 

Antal 

Norr 27 

Mellan 81 

Söder 92 

Totalsumma 200 

 

Hastighet (km/h) Antal 

0 - 50 41 

60 - 80 81 

80 - 120 78 

Totalsumma 200 

 

Undergrund 
Vägsträckor indelad efter undergrund som vägen vilar på 

Antal 

Bank 86 

Hög bank 22 

Flack terräng 59 

Skärning 26 

Hög skärning 8 

Totalsumma 200 
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Jordart 

Vägsträckor indelad efter jordart som vägen vilar på 
Antal 

Sand/issälvsediment 62 

Berg 11 

Lera 39 

Morän 78 

Silt 9 

Torv, gyttja 2 

Totalsumma 200 

 

 

 

 

Åtgärdstyp Antal 

Annat 8 

Bärighetshöjande, AD, AbB+slitlager 10 

Nytt slitlager, ABT, ABS, ABD, MABT, MJOG 112 

Omfattande, AH,Infräsning, bärlager, AG+slitlager, Armering 12 

Tunt lager, TSK, BCS 15 

Ytlig åtgärd, SF, Y1B, Fräsning 43 

Totalsumma 200 

 

  



46 

 

 

Skador 
Vägsträckor med respektive skada 

Antal 

Stensläpp, beläggningssläpp 153 

Längsgående sprickor 64 

Tydlig skiftning i textur i hjulspår 80 

Punktvisa lagningar 40 

Blödningar 39 

Andra typer av sprickor 23 

Totalsumma 399 
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Bilaga 3. Anteckningar av observation av spårdjup, IRI, kantdjup och MPD.   

 
•        Spårdjup: de 25% högsta spårdjupsvärden observeras: 

        - 25,51% av alla sträckor på mötesfria vägar 1+1 

       - 31,86%  av alla sträckor  i Sveriges södra de 
 - 93,81% av alla hjulspårs övertramp 

 - 67,30% av alla IRI övertramp 

        - 25,33%  av alla sträckor belagd på morän 
        - 27,9% av alla sträckor belagd på jordarter: isälvsediment samt sand 

        - 44% av alla sträckor med skärningar 
    - 25,86% av alla sträckor på flack mark 

        - 33,33% av alla sträckor på hög bank 

        - 41,66% av alla ”omfattande åtgärder” som utförts 

        - 22,72% av alla punktivisa lagningar som har som har behövts göra 
        - 30,76% av alla blödningar 

        - 34,78% av alla sprickor som inte är längs- eller tvärgående 

        - Den enda sträckan där MPD skillnad i längsled är mer än 10mm 

•        IRI: vid de 25% högsta IRI-värden observeras: 

         - 24,32% av alla sträckor belagd på morän 

         - 25% av alla sträckor belagd på jordarter: isälvsediment samt sand 
         - 29,62%  av alla sträckor  i Sveriges mellersta del 

         - 67,5% av alla 0-50 km/h sträckor 
         - 22,5% av alla 60-80 km/h sträckor 

         - 25,88% av alla sträckor på bank 

         - 28,57% av alla sträckor på hög bank 
            - 96,77% av alla IRI övertramp 

         - 66,10% av alla vanliga vägar 
         - 68% av alla kantdjupsövertramp 

         - 58,33% av alla ”omfattande åtgärder” som utförts 
         - 50% av alla ”ytliga åtgärder” som utförts 

         - 30,15% av alla bredda, längsgående sprickor 

         - Den enda sträckan där MPD skillnad i längsled är mer än 10mm 
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•        Kantdjup: vid de 25% högsta kantdjupsvärden (de 25% högsta) observeras: 

           - 59,32% av alla vanliga vägar 

       - 37,03%  av alla sträckor  i Sveriges mellersta del 
       - 37,03%  av alla sträckor  i Sveriges norra del 

       - 25% av alla sträckor belagd på jordarter: isälvsediment samt sand 

       - 28,37%  av alla sträckor belagd på morän 
           - 30,58% av alla sträckor på bank 

        - 28,57 av alla sträckor på hög bank 

       - 100% av alla kantdjupsövertramp 

        - 33,33% av alla bredda, längsgående sprickor 
        - 43,66% av alla ”omfattande åtgärder” som utförts 

        - Den enda sträckan där MPD skillnad i längsled är mer än 10mm 

 

•        MPD: vid höga MPD värden (de 25% högsta) observeras: 

           - 31,08% av alla sträckor belagd på morän 

        - 27,94% av alla sträckor belagd på jordarter: isälvsediment samt sand 

 

 
 

 


