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 I 

Sammanfattning 
 
Näringslivet efterfrågar ett införande av 74 tons lastbilar på det statliga vägnätet. Det finns ett 
flertal fördelar med att höja maximala bruttovikten från nuvarande 64 till 74 ton. Däremot är 
höga bruttovikter direkt kopplade till bärighetsrelaterade skador. Syftet med denna studie är 
att ligga till grund för vidare arbete av Trafikverket. Detta för att uppnå bättre kontroll på hela 
det statliga vägnätet och den tunga trafikens inverkan. Studien har utgått från observationer i 
PMSv3, ett webbaserat system med grafiska tvärprofiler baserade på vägytemätning samt 
information om det statliga belagda vägnätet. Observationerna innefattar mönsteridentifiering 
av återkommande tvärprofilstyper tillskrivna skador av den tunga trafiken. Resultatet av 
tvärprofilstyperna har sedan analyserats och beskrivits som representativa spårtyper för det 
statliga vägnätet. Slutsatsen är att det finns indikation på mönster av spårtyper. Utifrån 
observationerna i PMSv3 har spårtyperna formulerats som hypoteser för vidare forskning. 
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Abstract 
 
The wood industry asks for an imposition of 74-ton trucks on the national road system. There 
are several advantages of increasing the maximum gross weight from 64 to 74 tons. On the 
other hand, high gross weights are directly connected to structural road damage. The purpose 
of this study is to serve as foundation for further research by the Swedish transport 
administration. The ulterior goal is to reach better control on the national road system. The 
basis of the study is a web-based system - PMSv3, which contain road information and 
transverse road profiles. The observations in PMSv3 have led to rut-types ascribed due to 
heavy gross weights. The conclusion is that rut-patterns indications exist. Based on the 
observations in PMSv3, the rut-types have been formulated as hypothesis for further research. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: heavy vehicles, road, road damage, PMSv3, road measurement  
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Terminologi  
Vidare specifikationer framgår i rapportens övriga delar. 
 
PMSv3 
Pavement Management System(PMSv3) är ett webbaserat verktyg Trafikverket 
tillhandahåller för information om belagda vägar på det statliga vägnätet.  
Studien är till stor del baserad på detta verktyg. https://pmsv3.trafikverket.se/  
 
Tungt fordon                                                          
Fordon med bruttovikt överstigande 3,5 ton. (1) 
 
Spårdjup[mm]                                                        
Mått på ojämnhet i tvärled. 
 
Spårarea[dm2]  
Area som omsluts av en sektions tvärprofil och en “spänd tråd” över profilen. (2) 
 
Spårbredd[mm] 
Bredden på spårbildningen. 
 
Spårbottenavstånd[mm]     
Avstånd mellan spårens maximala djup. Är ett sätt att bekräfta vad som orsakat spårbildning, 
antingen från dubbdäcksslitage eller från den tunga trafiken. (3) 
 
Kantdjup[mm]                
Mått på hur mycket vägen “hänger ner” vid vägkant. Beräknas genom att placera en 
simulerad rätskena på körfältets högra halva och bestämma avståndet ner till vägytan. (2) 
 
Underhållsområde 
Vägnätet är uppdelat i underhållsområden, dessa områden sköts av olika driftentreprenörer. 
 
Maximal bruttovikt 
”Är den maximala sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar på ett 
fordon vid ett visst tillfälle för över till vägbanan”. (4) 
 
Bärighetsklass 
Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. (5) 
 
Spårbunden trafik 
Är då trafiken tenderar att gå i samma spår. Faktorer som ökar spårbundenhet är exempelvis 
smala körfältsbredder, mitt- och kanträcken. 
 
ÅDT 
Står för årsmedelsdygnstrafik, det vill säga medeltrafikflödet per dygn. Detta mäts och skattas 
genom stickprov på det statliga vägnätet. Det finns således osäkerheter i dessa mätningar. (6) 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
För handelns och industrins fortlevnad krävs det välutvecklade och kostnadseffektiva 
logistik- och godstransporter. (7) Detta är en viktig del av de statliga investeringarna för 
svenska företags konkurrenskraft och ökad sysselsättning för att uppnå EU:s lägsta 
arbetslöshet år 2020. Parallellt med att en mindre miljöbelastning och klimatpåverkan ska nås 
för en hållbar utveckling. (8) Näringslivet efterfrågar ett införande av High Capacity 
Transports (HCT), som avser fordon med högre kapacitet (längre, tyngre eller med ökad 
volym) än vad som finns idag. Ett sådant förslag är en höjning av den maximala bruttovikten 
hos tunga fordon, från 64 till 74 ton, som är på god väg att implementeras. 
Transportdirektören på skogsindustrierna: Karolina Boholm, menar att det är hög tid att 
svenska regeringen ändrar trafikförordningen och höjer till 74 ton. Följaktligen skulle denna 
ändring minska miljöbelastningen, transportkostnaderna och antalet lastbilar på våra vägar. 
Dessutom har det påvisats att trafiksäkerheten förbättras och att Sveriges konkurrenskraft 
stärks. (9) 
 
Sveriges konkurrenskraft är en viktig aspekt av att höja den maximala bruttovikten. En 
förklaring till detta är att den 1 oktober 2013, höjde Finland den maximala bruttovikten till 
76-ton. Följden blir att Sverige riskerar att hamna efter en viktig konkurrent. (9) 

1.2 Problemformulering 
 
Tunga fordon och höga bruttovikter är direkt kopplade till bärighetsrelaterade skador på 
vägarna. Följden av en bruttoviktshöjning blir fler axlar per tungt fordon. De maximala 
axellasterna får antas vara detsamma. Däremot kommer fördelningen i praktiken att ändras 
för att inom ramen för de nya bestämmelserna uppnå större bruttovikter. Således finns det 
särskilda skador som kan kopplas till tung trafik, som dessutom ökar med fler axlar på varje 
enskilt fordon. 
 
Samtidigt råder det idag stor osäkerhet kring hur stor andel av skadorna på vägnätet som kan 
tillskrivas den tunga trafiken. På grund av detta är det komplicerat att bedöma de 
konsekvenser som en övergång från 64 till 74 ton tunga fordon medför. Dessutom krävs det 
goda kunskaper om dessa typer av skador för att kunna bedöma andelen av skadorna som kan 
tillskrivas ökade bruttovikter. 
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1.3 Syfte och målformulering 

 
Syftet med examensarbetet är att bedöma vilka typer av skador som är anknutna till höga 
bruttovikter genom observationer i PMSv3. Studien ska ligga till grund för vidareutveckling 
av Trafikverket för att uppnå bättre kontroll på det statliga vägnätet. Genom detta skapa 
underlag hur stor andel av underhållet som kan tillskrivas den tunga trafiken och vidare 
bedöma konsekvenserna av 74 ton.   
 
Målet med examensarbetet är att skapa ett nytt arbetssätt för att klassificera samt identifiera 
skador av tung trafik på det statliga vägnätet med hjälp av befintlig data och det webbaserade 
verktyget PMSv3, då detta anses vara en outnyttjad resurs.  

1.4 Avgränsningar 
 
Arbetet kommer att begränsas till en studie av tre driftområden i landet.  
Dessa är valda efter geografiskt läge och vilka typer av vägar som driftområdena innefattar. 
Driftområdena ska ge en så representativ bild som möjligt av landet för att kunna besvara 
problemformuleringen på ett så tillfredsställande vis som tidsbegränsningen tillåter.  
 
Studien har beaktat asfaltsbelagda vägar, för att få ett jämförbart resultat som har likvärdiga 
parametrar. Dessutom är asfaltsbelagda vägar överrepresenterade på det statliga vägnätet. 
 
Största vikt har lagts på att ta fram ett nytt arbetssätt för att klassificera vägar. 
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1.5 Översiktlig metodbeskrivning 
 
Teoretisk inlärning 
Ligger till grund för att kunna besvara målformuleringen på ett tillfredställande sätt. 
 
PMSv3 
Identifiera vad som karakteriserar olika skador och vilka skador som är återkommande på 
statliga vägnätet.  
 
Skadeklassificeringsmall 
Utifrån observationer i PMSv3 och våra teoretiska kunskaper har vi tagit fram en mall baserat 
på ett logiskt resonemang för att bedöma skador tillskrivna den tunga trafiken. Utifrån denna 
mall har mönsteridentifiering utförts av återkommande tvärprofiler. Slutligen har dessa delats 
in i tvärprofilstyper som anses vara representativa för vägnätet. 

 
Analys 
Utifrån de typiska tvärprofilerna konstruerat karakteristiska spårtyper. Analysen av dessa är 
baserat på observationer i PMSv3 samt den teoretiska bakgrunden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Inlärning PMSv3 Tvärprofilstyper Spårtyper

Figur 1.1 Översiktlig metodbeskrivning  
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1.6 Rapportens disposition 
Rapporten är uppdelad i följande sex stycken kapitel. 
  
Kapitel 1 
Bakgrund, problemformulering, syfte och målformulering, avgränsningar samt översiktlig 
metodbeskrivning. 
 
Kapitel 2 
Teoretisk bakgrund. Beskriver grundläggande fakta om vägkonstruktioner, last- och 
klimatinverkan, vägskador, vägytemätning, PMSv3 och vägtillståndsmått. 
 
Kapitel 3 
Beskrivning av genomförandet av studien. 
 
Kapitel 4 
Resultatet av de återkommande tvärprofilstyperna. För fler exempel av tvärprofilstyper, se 
bilagor. 
 
Kapitel 5 
Analys av representativa och konstruerade spårtyper. Baseras på: tvärprofilstyper, 
observationer i PMSv3 samt den teoretiska bakgrunden. 
 
Kapitel 6 
Diskussion och slutsatser om resultat, analys och vägytemätning. Här rekommenderar vi även 
Trafikverket till fortsatt arbete.  
 
Källförteckning 
 
Bilagor 
Bilaga 1 – tvärprofilstyper högtrafikerat 
Bilaga 2 – tvärprofilstyper medeltrafikerat 
Bilaga 3 – tvärprofilstyper lågtrafikerat 
 
Innefattar mer omfattande stickprov utifrån tvärprofilsindelningarna. Stickproven innefattar: 
tvärprofiler, digital stillbild, väginformation samt okulärbesiktning.  
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2. Teoretisk bakgrund  
 
I denna del beskrivs den information som inhämtats under examensarbetets gång. Till en 
början grundligt som en inblick i ämnet vägteknik. Vidare följer information om last- och 
klimatinverkan, vägskador, vägytemätning, PMSv3 och vägtillståndsmått. 

2.1 Vägens uppbyggnad 
En vägkonstruktion består av överbyggnad, underbyggnad och undergrund. Därtill finns 
slänt- och dikesområde. Varje del i en vägkonstruktion fyller en specifik funktion.  
Se figur 2.1.  
 

 
Figur 2.1. Väguppbyggnad. (10) 
 
 
Överbyggnad 
 

 
Figur 2.2. Vägöverbyggnad. (11) 
 
 
Överbyggnad är den del av konstruktionen som ligger ovanför terrassytan och dess primära 
funktion är att fördela och överföra trafikbelastningen till undergrunden. Genom att överföra 
belastningen till undergrunden så minskar risken för att skador och deformationer uppstår på 
det underliggande lagret, under tidsperioden vägen är dimensionerad för. (12) 
 
Överbyggnaden består oftast av flera olika lager med material av varierande kvalitet och 
egenskaper, varje lager har en specifik uppgift. (13) Kostnaderna för de olika lagerna 
varierar, i princip används de billigaste materialen längst ner och desto högre upp i 
överbyggnaden desto dyrare material. En överbyggnad kan delas in i tre olika huvudgrupper: 
flexibla, styva och halvstyva. Styva överbyggnader är uppbyggda av minst ett cementbundet 
lager. Flexibla överbyggnaden består inte av cementbundna lager, utan 
bitumenbundna/obundna lager och den sistnämnda är en kombination av de båda. (14) 
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Figur 2.3 Exempel på en överbyggnad, i det här fallet bestående av fem olika lager. (10) 

 
Slitlager 
Slitlagrets benämns ofta som beläggning och är det översta lagret. Dess primära uppgift är att 
ge vägkonstruktionen en yta där trafiken kan ta sig fram på ett säkert och komfortabelt sätt. 
Slitlagret tar även hand om kraften mellan fordonets däck och vägen. Kort sagt ska slitlagret 
fungera som ett tak för vägkroppen och även som ett golv för trafiken. (13) 
 
Bärlager 
Ur en bärighetssynpunkt är bärlagret det viktigaste lagret. Den har som uppgift, precis som 
namnet antyder, att bära trafiken och fördela spänningarna som uppkommer av 
trafikbelastningen. (13) 
 
Förstärkningslagret 
Förstärkningslagrets främsta uppgift är att förstärka undergrunden/underbyggnaden, tillika 
fungera som ett dränerande lager. Består av relativt billigt material och har inte lika höga krav 
som exempelvis det obundna bärlagret. Förstärkningslagret består av krossat berg eller 
naturmaterial. (13) 
 
Skyddslager 
Skyddslager används för att ge överbyggnaden tillräcklig tjocklek. Fungerar även som ett 
materialavskiljande lager, vilket förhindrar att materialet från undergrunden tränger upp i 
förstärkningslagret. (13) Skyddslagrets uppgift är att minska lasten på underbyggnaden och 
minimalisera ojämn tjällyftning. (15) 
 
Underbyggnad 
Överbyggnaden vilar på underbyggnaden. Som tidigare nämnt så är det underbyggnaden som 
tar emot lasterna som förs ner från överbygganden. Ofta byggs underbyggnaden av material 
från vägens kanter. (13) 
 
Undergrund 
Är den befintliga marken. Har betydelse vid dimensionering av vägens överbyggnad, detta 
behandlas dock inte i denna studie. 
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2.2 Bitumen 
Bitumen är ett bindemedel som består av kolväteblandning. Det framställs ur olja och 
förekommer även i mindre mängder i naturen. Bitumen är ett viskoelastiskt material, vilket 
innebär att materialet beter sig både som ett visköst och elastiskt material. Dessa material är 
varken flytande eller helt fasta. (16) 
 
Tillståndet för ett viskoelastiskt material varierar beroende på olika faktorer, så som 
temperatur och belastningstid. När bituminet belastas under en kort tid och vid låga 
temperaturer så uppvisar det elastiska och spröda egenskaper, däremot vid längre 
belastningstid och högre temperaturer uppvisar det istället ett mer viskösliknande beteende. 
(16)  
 
Stabiliteten i en bitumenbeläggning minskar när temperaturen ökar. I samband med minskad 
stabilitet och stor påförd last av tunga fordon leder detta till plastiska deformationer.  
 
 

 

 
Figur 2.4. Visar bitumens styvhet som en funktion av belastningstid och temperatur. (14) 
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2.3 Trafiklastens inverkan på vägkonstruktionen 
Belastningar från trafiken ger upphov till spänningar i vägkonstruktionen. När ett belastat 
hjul rullar på ytan av en vägöverbyggnad minskar spänningen som lasten genererar med 
djupet, medan spänningspulsen längd ökar med djupet. (14) Se figur 2.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.5. Schematisk bild av lastutbredning i vägkonstruktionen. (14) 

• Bidraget till spänningsminskningen beror på lagrets styvhet och tjocklek.  
• Överstiger spänningsnivåerna de maximalt tillåtna leder detta till 

deformationer/sprickbildning. (14) 
 

Varje gång en väg belastas resulterar detta i en liten andel permanent deformation. Detta sker 
för att vägmaterial inte är idealt elastiskt. (17) Se figur 2.6.  
 

 
 
Figur 2.6. Permanent deformation. (17)  
 
  
Upprepade belastningar med låga spänningsnivåer under brottspänningen ger vid start en 
relativt hög tillväxt av de permanenta deformationerna. Slutligen avtar deformationerna 
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troligtvis i samband med packning av det obundna materialet och deformationen stabiliseras. 
(17) Se figur 2.7. 
 

 
 
Figur 2.7. Röd linje indikerar nivån på brottspänningen. (17) 
 
Upprepade belastningar med höga spänningsnivåer nära brottspänningen ger en hög 
töjningsökning från start och gradvis fortsätter tillväxten av dem permanenta 
deformationerna. (17) Se figur 2.8. 

 

Figur 2.8. Ackumulering av permanenta deformationer. (17) 
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2.4 Klimatfaktorer 
Vägkonstruktionens förmåga att motstå belastningar av tunga fordonspassager varierar med 
rådande klimat. (18) I synnerhet är vatten direkt kopplat till vägskador på vägnätet och är en 
av huvudorsakerna till dessa. Överflöd av vatten leder till att vattnet tränger in i 
vägkonstruktionen. Fortsättningsvis fyller vattnet porerna i vägens material och i 
undergrundsjordarna. Om vägöverbyggnaden/undergrunden blir vattenmättade får vägen 
dålig bärighet och är därför extra utsatt för permanenta deformationer till följd av den tunga 
trafiken. Således är den viktigaste aspekten för en hållbar hantering av vägars tillstånd - 
avvattning. (19) 
 
Exempel på olika risk-konstruktioner och följden av dålig avvattning: 
 

1. Innerkurvor med undermålig avvattning: beläggningsskador och 
deformationsproblem. (19) 

2. Bristfälligt tvärfall av vägkonstruktion: risk att vattnet söker sig genom beläggningen 
till de obundna lagren. (18) 

3. Gräs-och jordkanter utanför beläggningskanten som hindrar vattenavledning: risk att 
vattnet söker sig genom beläggningen till de obundna lagren. (18) 

4. Dikesbotten/vattengång i dräneringsledning som ligger mindre än 0,3 m under 
terrassytan. (18) 

 
Tjäl- och markprocesser  
 
Skador som beror på klimatfaktorer sker i regel i samband med ojämna tjällyft och vid 
tjällossning. Tjälprocessens skadeverkan beror på: undergrund- och vägförhållanden, 
vattenmängd samt hur stor mängd tung trafik passerar vägkonstruktionen under 
tjällossningsperioden. (18) 
 
De grundläggande förutsättningarna för tjälaktivitet med skadeverkning är: 
 
1. Tjälfarligt material 
2. Tillgång till vatten(hög grundvattenyta) 
3. Temperaturer under 0° C. (14) 
 
När ovanstående finns tillgängligt, leder detta till att frosten tränger ned i ett tjälfarligt 
undergrundmaterial och ”islinser” bildas. När islinserna bildas ökar volymen, vilket i sin tur 
leder till tjällyft. (18) En jämn tjällyftning resulterar inte i alltför allvarliga konsekvenser för 
vägen, däremot är tjällyften sällan jämna. (14) Ojämna tjällyftningar uppstår då det finns 
variationer i det tjälfarliga materialet eller vatteninnehållet. Denna variation ger upphov till 
stora rörelser och påkänningar, som i sin tur leder till att sprickor uppstår i beläggningslagren. 
(18) 
När tjällossningen sker så smälter islinserna och de obundna lagerna i vägkroppen blir 
övermättade av vatten. Detta försämrar vägkonstruktionens bärförmåga markant och blir 
således extremt känslig för den tunga trafikens påkänningar. Därför behövs många vägar 
stängas av vid tjällossningsperioden. (18) 
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2.5 Vägskador 
I detta avsnitt beskrivs vanliga skador som uppstå på vägkonstruktioner. 
 
Spårbildning 
Är en tvärgående ojämnhet som orsakas av fordonstrafiken. Spårbildning kan antingen vara 
på grund av ytligt slitage eller strukturella förändringar. Genom att analysera spårens form 
och karaktär kan man identifiera vad som orsakat spårbildningen. (18) Det är viktigt att 
kunna skilja dessa åt för att kunna bedöma den tunga trafikens inverkan.  
 
Klimatfaktorer är en betydande faktor och leder till en snabbare tillväxttakt av 
spårbildningen. Detta beror på att dålig avvattning och fukt är en av de främsta bidragande 
orsakerna till problem med permanenta deformationer på vägar. (19) 
 
Ytligt slitage 
Det ytliga slitaget orsakas främst av avnötning från dubbdäck, då beläggningsytan utsätts för 
en kombination av slag och repning när dubbarna får kontakt med beläggningsytan, detta sker 
huvudsakligen på högtrafikerade vägar. På lågtrafikerade vägar är det andra orsaker som 
orsakar ytslitage, så som åldring. Det ytliga slitaget ökar med trafikmängd, dubbanvändning, 
körhastighet och spårbundenhet. Slitaget av dubbdäck karakteriseras av ett spårviddsavstånd 
på 1450-1550 mm, detta motsvarar c/c-avståndet mellan personbilarnas hjulaxlar. (18) 
 
Strukturella förändringar 
Trafikberoende strukturella förändringar orsakas av tung trafik, så som bussar och tunga 
lastbilar. 
 
Det kan handla om bärighetsberoende deformationer i överbyggnadens obundna lager eller i 
undergrunden. Det som karakteriserar spår orsakat av bärighetsbrist är att spåren är relativt 
flacka. Man brukar säga att desto flackare spår, desto längre ner i vägkonstruktionen har 
deformationen skett. (18) 
 
Det kan även handla om plastiska deformationer i beläggningslagren. Dessa deformationer 
uppstår vanligtvis 50-80 mm från beläggningsytan och beror på instabilitet i lagret/lagren. I 
vissa fall kan deformationen uppträda redan i slitlagret. Det som karakteriserar plastiska 
deformationer är vanligtvis dubbla spår, efter de tunga fordonens parmonterade hjul. (18) 
 
Oavsett om det är bärighetsberoende eller plastiska deformationer, så beror båda på tunga 
fordonspassager. Därför är avståndet mellan spårens centrum 1850-2000 mm, vilket 
motsvarar tunga fordonens c/c-avstånd mellan hjulaxlarna. (18) 
 

 
Figur 2.9. 1) Nötning. 2) Deformation av underliggande lager. 3) Deformation av beläggningen. (20) 
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Kantdeformation – kanthäng  
Definitionen av kantdeformation är längsgående deformationer nära beläggningskanten. 
Kanthäng karakteriseras av att vägen ”hänger” ner vid vägkant. (18) Denna typ av skada 
förekommer oftast på mindre och smala vägar med vägbredder som är mindre än cirka 7 m. 
Kombinationen av den tunga trafikens belastning och att många vägar har sämre bärighet 
nära vägkanten är den vanligaste orsaken till kantdeformationer. (21) 
 
 
 
 

 
Figur 2.10. Kantdeformation kan se ut på många olika sätt, ovan visas ett ”brett kanthäng” (21) 

 

 

 
 

                       
     
       Figur 2.11. Exempel på hur ett brett kanthäng kan se ut. (21) 
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Sprickbildning 
Sprickbildning sker antingen då den dimensionerande livslängden har löpt ut eller då 
vägkonstruktionen varit underdimensionerad. När den tunga trafiken passerar 
vägöverbyggnaden pressas asfaltslagret ned. Denna nedpressning framkallar horisontella 
dragtöjningar i beläggningslagrens underkant. Upprepade överfarter av tung trafik orsakar att 
utmattningssprickor uppstår i beläggningslagrens underkant. Dessa sprickor växer och rör sig 
uppåt i lagret, för att sedan bli synliga vid beläggningens yta. (18) 
 
Det som karaktäriserar sprickorna förorsakat av den tunga trafiken är att de är längsgående 
och uppstår vanligtvis i den tunga trafikens spår. Sprickorna kan variera något i karaktär och 
svårighetsgrad. (18) Se figur 2.12 för ett exempel på en längsgående spricka. 
 

 
Figur 2.12. Exempel på en längsgående spricka. (22) 
 
 
 
Vid utveckling av bärighetsrelaterade sprickor blir resultatet krackelering. Detta sker på 
grund av ytterligare trafikbelastning och sprickorna kompletteras av enstaka tvärgående 
sprickor. Denna typ av sprickor orsakas vanligtvis i samband med att dräneringen av 
vägöverbyggnaden är undermålig. (18) Se figur 2.13. 
 

 
Figur 2.13. Exempel på krackelering. (23) 
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Den tunga trafiken orsakar även andra typer av sprickor. Kantsprickor är ett bra exempel på 
en sådan. Dessa sprickor karakteriseras av att de är ofta breda och djupa. Kantsprickor brukar 
uppvisas 0,2-0,5 meter från beläggningskanten. Vanligaste orsaken till kantsprickor är att 
vägens sidostöd är bristfälligt och/eller att vägbredden är smal. Således är den tunga trafiken 
tvungen att köra intill vägkanten. (18) Se figur 2.14. 
 

 
Figur 2.14. Exempel på längsgående sprickbildning. (24) 
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2.6 Laserytemätningar  
Laserytemätningar är ett hjälpmedel för att bedöma vägstandard och trafikantkomfort. Dessa 
mätningar görs på befintliga-, nybyggda och- nyunderhållna sträckor. Fördelen med 
laserytemätningar är att vägens kondition synliggörs på objektivt sätt. Dessutom kan 
jämförelser göras över tid. Mätningarna görs vanligtvis i ett körfält och en riktning, men har 
på senare tid börjat mätas i båda trafikriktningarna och flera körfält, då detta underlättar 
planering av underhållsinsatser. (2) 
 
Laserytemätningar görs av en så kallad vägytemätbil (se figur 2.15) som används för att göra 
tillståndsmätningar på vägnätet. Data som mätbilen samlar in kan sedan utnyttjas för att 
konstruera tvärprofiler och efterarbetade vägtillståndsmått. Vägytemätbilen körs av en 
utbildad förare som har instruerats hur mätbilen ska placeras i körfältet. Tilläggas kan att den 
mänskliga faktorn ger avvikelser och försvårar jämförelser av mätningar över tid på samma 
vägavsnitt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2.15. Vägytemätbil, VTI Laser RST. (25) 

 
Sidopositionering  
Definition på sidopositionering är hur mätbilen placerar sig i sidled inom körfältet. Den 
utbildade föraren har instruerats hur placeringen går till. När mätningar utförs med mätbilen, 
ska alla mätpunkter befinna sig på den belagda vägytan. Dessutom placeras mätbilen i sidled 
så att mätpunkten för längsprofil H(se figur 2.16) sammanfaller med det högra 
personbilspåret, utan att de yttersta mätdonen hamnar utanför beläggningskanten. (26) 
Om vägen skulle sakna synliga spår, placeras mätbilen i mitten av körfältet. Om de yttersta 
mätpunkterna riskerar att hamna utanför den belagda vägytan så ska mätbilen placeras så nära 
mitten som möjligt. (26) Skulle däremot föraren placera mätbilen så att den högra 
mätpunkten hamnar utanför beläggningskanten, kan man få en felaktig indikation på 
kantdeformation. Detta kan ge stora skillnader i mätresultat mellan två punkter. (21) 
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Figur 2.16. Illustering av sidopositionering. (26) 

 
 
Placering av mätdon  
Vägytemätbilens mätdon ska vara monterade så att de kan mäta minst 3,2 m av körfältet. 
Detta ska göras med minst 17 mätdon. Mätdonen är tätt placerade vid hjulspår och är 
placerade glesare i mitten och längs kanterna. (27) Anledningen till att man inte använder fler 
mätpunkter är att det krävs större datahantering. Då mätningarna i regel utförs med 17 
punkter i dagens läge så är detta en viktig felkälla att beakta. I vissa fall missar man delar av 
skadebilden och främst i kombination med att de täta mätpunkterna missar spårbildningen på 
grund av en felaktig sidopositionering eller att möjligheten att följa spårbildningen är 
begränsad, då yttre mätpunkterna riskerar att hamna utanför beläggningskanten.  
Se figur 2.17.  

 
Figur 2.17. Placering av mätdon. (27) 
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Medeltvärprofil 
Av vägytemätbilens mätningar beräknas en medeltvärprofil.  Denna beräknas för varje 
decimeter av vägens längd. Tvärprofilen ska beskrivas av minst 17 punkter i tvärled. (28) 
 
 

 
Figur 2.18. Medeltvärprofil, skall beräknas av minst 17 punkter i tvärled. (29) 
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2.7 PMSv3 
PMSv3 – Pavement Management System är ett webbaserat verktyg Trafikverket 
tillhandahåller för information om belagda vägar på det statliga vägnätet. Data från 
vägytemätningarna som beskrivs i kapitel 2.6 visas med detta hjälpmedel. Resultaten i 
PMSv3 redovisas i form av kartor, tabeller och grafer. Huvudorsaken till denna tjänst är att 
detta ska finnas till hands för prioritering för beläggningsåtgärder. (30) 
 
Systemet är tillgängligt för allmänheten och hittas på webbadressen: 
http://pmsv3.trafikverket.se   
 
Nedan följer ett utdrag på vad PMSv3 innefattar: 
 

1. Tvärprofiler 
2. Digitala stillbilder 
3. Mätta och efterarbetade vägtillståndsmått 
4. Beläggningsinformation: historik och åtgärder 

 
De tvärprofiler som fanns tillgängliga innan 9 maj redovisades enligt 
medeltvärprofilsberäkning, med mätpunkt 1 och 17 nollade i vardera änden. 
 

2.7.1 Navigering PMSv3  

 
Systemet har två huvudfunktioner. Se figur 2.19.  
 

1. Sök sträckor 
2. Analysera sträcka 

 

 
Figur 2.19 Huvudfunktioner PMSv3. (31)  
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1. Sök sträckor 
 
Funktionen ”Sök sträckor” används då vägar vill sökas efter bestämda variabler. Första steget 
är att antingen välja efter geografiskt område eller underhållsområde. Därefter kan man välja 
enkel sökning (se figur 2.20) eller avancerad sökning (se figur 2.21). På den enkla sökningen 
finns redan förvalda sökfilter att tillgå. På den avancerade finns ett flertal variabler att välja 
mellan, kategorierna är: avvattning, beläggningsdata, garantitid, mätdata, prognos, 
prognosmetod, statistik, trafikmängder, vägdata, vägdata-övrigt och årlig förändring. (30)  
 

 
Figur 2.20. Illustrering av fliken ”Enkel sök”. (31) 
 

Figur 2.21. Illustrering av fliken ”Avancerad sök”. (31) 
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En praktisk sökning som använts i denna studie är valbara kategorin trafikmängder.  
Exempel på en typisk sökning: underhållsområde Luleå. Kategori: trafikmängder, variabel 
ÅDT, fordon > 4000, ÅDT, tung > 1000. Resultatet av sökningen visas som en karta över 
sträckor med uppfyllda variabler, lista och information om sträckorna. (30) Se figur 2.22. 
 

 
Figur 2.22 Visar resultatet av sökningen beskriven ovan. (32) 

 
Efter ovanstående sökning kan man vidare undersöka sträckorna som uppfyller de uppställda 
variablerna. Sträckan visas i form av tvärprofil, grafer över vägtillståndsmått, digital stillbild, 
kartor och beläggningshistorik. Man har även möjlighet att stega framåt på vägsträckan. 
 

 
Figur 2.23 Vidare resultatet av sökningen beskriven ovan. (32) 
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2. Analysera sträcka  
 
Fliken ”Analysera sträcka” används då man vill ha specifik information om en hel väg eller 
ett vägavsnitt. Analysera sträcka utgår från följande val: län, vägnummer och mätriktning. 
Därefter kan man välja att antingen analysera hela vägen eller ett vägavsnitt med funktionen 
löpande längd. (30) Resultatet av sökningen blir som tidigare redovisade i figur 2.23. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 2.24 Funktionen ”Analysera sträcka”. (32)  
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2.7.2 PMSv3 1.5.1  
 
Den 10 maj 2016 uppdaterades PMSv3 och den tidigare tvärprofilsvisningen. Innan visades 
tvärprofilerna som tidigare nämnt med mätpunkt 1 och 17 som 0-nivå. I det nya uppdaterade 
PMSv3 är nollnivån en medellinje som beräknats med minstakvadratmetoden. Således blir 
resultatet en annan lutning på tvärprofilen. Anledningen till den nya tvärprofilsvisningen är 
att den ska ge en mer stabil redovisning av vägens verkliga utseende och skadebildning. (33) 
Se figur 2.25 för illustrering innan ändring och figur 2.26 för resultatet av den nya 
tvärprofilsvisningen. 
 
Innan ändring: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Efter ändring: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viktigt att nämna är att tvärprofilerna redovisas utan sin verkliga lutning med ett tvärfall på 0 
%. Ett konventionellt tvärfall är på 2,5 %. Avståndet mellan de yttersta mätpunkterna är alltid 
3200 mm, detta betyder att skillnaden mellan första mätpunkten och den sista mätpunkten är 
(2,5/100)*3200 mm = 80 mm skillnad i höjdled. Då ett normalt spårdjup är knappt 1/10 av 
skillnaden i höjdled, så skulle en tvärprofilsvisning med redovisat tvärfall leda till att 
spårbildningen i normala fall skulle vara svår att tyda. Följaktligen skulle tvärprofilen bara 
framstå som en lutande linje. (33)  

Figur 2.25. Tvärprofilsvisning innan ändring. Den röda linjen illustrerar den nya medellinjen 
som räknas ut genom minsta kvadratmetoden. (33) 

Figur 2.26. Visar tvärprofilsvisning efter ändring. (33) 
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2.8 Vägtillståndsmått 
Nedan följer beskrivningar av efterarbetade mått som finns för att objektivt bedöma vägens 
tillstånd. Dessa mått kan även vara indikationer på skadeinverkan tillskriven den tunga 
trafiken. För att få en djupare förståelse för vägtillståndsmåtten beskrivs även hur måtten 
beräknas. 
 
Spårdjup 
Beräknas utifrån mätning av tvärprofilens form. Beräkningen sker genom s.k. trådprincipen. 
Trådprincipen utgår från en virtuell tråd som spänns upp över tvärprofilens höjdpunkter. 
Spårdjupet är det största rätvinkliga avståndet mellan den virtuella tråden och vägytan. (34) 
Se figur 2.27. 
 
 

 
 
Figur 2.27. Beräkning av spårdjup. (34) 
 
 
Spårdjup max benämning: ”Spårdjupet beräknas från varje tvärprofil per 100 m. Ett 
medelspårdjup över 20 m redovisas sedan som det aritmetiska medelvärdet av de 200 största 
spårdjupen från på varandra följande tvärprofiler. Detta spårdjup benämns spårdjup max.” 
(34) Värt att nämna att på smala vägar använder man värdet av 15 punkters spårdjup max och 
på breda vägar använder man 17 punkters spårdjup max.  
 
Spårdjup vänster 
”beräknas enligt trådprincipen från c:a 60% av den vänstra delen av mätbredden” (34) 
 
Spårdjup höger 
”beräknas enligt trådprincipen från c:a 60% av den högra delen av mätbredden” (34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Vägskador av tung trafik   

24 

Spårbottenavstånd  
Beräknas som avståndet mellan de djupaste vänster och- högerspåret. Se figur 2.28.  
 
 

 
Figur 2.28. Princip för beräkning av avstånd mellan spårbottnar och spårbredd. (35) 

 
 
Ger indikation på om det är ett slitage- eller bärighetsproblem. Ett avstånd på ca 1850-2000 
mm mellan vänster och höger hjulspår visar på tung trafik, medans ett avstånd på ca 1450-
1550 mm ger indikation på avnötning av personbilstrafiken. Bör dock endast användas vid 
tydliga spår, då vänster och högerspårdjup är över 5 mm, då lägre värden inte visar med 
säkerhet att trafiken orsakat spårbildningen och måttet blir oanvändbart. (36) 
 
 
Spårbredd 
Stora spårbredder indikerar på tung trafik och därtill stora skillnader mellan det vänstra och 
det högra spåret kan ge indikation på bärighetsproblem. (36) En välkänd teori är att tunga 
trafikens och personbilars vänstra hjulspår tenderar att sammanfalla. Om höger spårbredd är 
större än det vänstra kan detta vara en indikation att orsaken till spårbildningen är tillskrivet 
den tunga trafiken samt avnötning tillskrivet personbilstrafiken. Enligt 2008 års mätningar i 
Region Sydöst (Vägverkets gamla regionindelning) visade det att medelvärdet för spårbredd 
vänster var 1147 mm och medelvärde för spårbredd höger var 1270mm. (35) Beräknas enligt 
figur 2.28. 
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Spårarea 
Spårarea beräknas även enligt trådprincipen. Spårarean beskriver den genomsnittliga arean 
som finns under den virtuella tråden. Spårarean beräknas utifrån en medeltvärprofil som ett 
medelvärde över 20 m. (35) Se figur 2.29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kvot spårarea/spårdjup 
Beskriver förhållandet mellan spårarean och spårdjup. 
 
Vid slitage, då vägkroppen är stark bildas en liten spårarea i förhållande till spårdjupet. 
Däremot vid bärighetsproblem där vägavsnittet har stor spårarea och relativt lågt spårdjup, 
har denna kombination visat sig vara en indikation på bärighetsproblem på det lågtrafikerade 
vägnätet. Vägavsnittet har med denna kombination med stor spårarea/relativt lågt spårdjup 
visat på en sprucken vägyta, som är en ytterligare indikation på bärighetsproblem. Vidare har 
det visat sig på det lågtrafikerade nätet, att kombinationen av en stor spårarea och ett stort 
spårdjupsvärde visar på akut bärighetsproblem och vägarna är då ofta spruckna/krackelerade. 
(35) VTI har föreslagit att detta mått används för vidare forskning. (37) 
 

 
 

Figur 2.29. Gråa ytan visar spårarean. (35) 
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Kantdjup 
Kantdjup är måttet på kanthäng. Som tidigare nämnts så uppstår kanthäng på vägar med 
vanligtvis svaga kanter. Detta är vanligt på smala vägar med smal stödremsa, där tung trafik 
tvingas ut mot beläggningskanten. Se figur 2.30. 
 
Kantdjup beräknas genom efterarbetning av data från vägytemätning. Från medeltvärprofilen 
skapas en dynamisk regressionslinje. (3) Utifrån den dynamiska regressionslinjen beräknas 
det maximala avståndet till en mätpunkt i medeltvärprofilen, det maximala avståndet 
benämns kantdjup. (38) Se figur 2.31 för beräkning av kantdjup. 
 
Det är viktigt att mätbilsföraren följer och mäter enligt metodbeskrivning och inte hamnar 
utanför beläggningskanten om måttet ska vara tillförlitligt. Om yttersta mätdonen hamnar 
utanför beläggningskanten kommer detta att ge ett högre värde på kantdjupet än vad det 
egentligen är. Detta ses som en svag punkt i mätmetoden. (3) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Figur 2.30. Visar tvärprofil. Omringade området visar på kanthäng. (38) 
 

Figur 2.31. Visar beräkning av kantdjup. (38) 
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3. Genomförande 
 
Denna studie har utgått från PMSv3, det webbaserade verktyget som Trafikverket 
tillhandahåller. Det som har observerats med hjälp av PMSv3 är tre stycken driftområden 
valda efter sitt geografiska läge (3.1 Driftområden). I PMSv3 användes verktygets 
inställningar för att kunna koppla resultaten till dessa (3.2 Indelning). Dessutom krävs 
därefter en bra bortsortering av felaktiga och missvisande tvärprofiler för att få ett värdefullt 
resultat (3.3 Bortsortering).  
 
Det som observerats är mönster som uppstår på vägnätet. Mönster har observerats genom 
främst tvärprofiler och med hjälp av digitala stillbilder samt de olika vägtillståndsmåtten. 
Därtill finns det flertal dolda faktorer som endast kan ses utifrån de digitala stillbilderna, som 
tas hänsyn till när mönsteridentifiering utförs (3.4 Okulärbesiktning). Utöver indelningarna 
utgår mönsteridentifieringen ifrån en frågeställning som baseras på ett logiskt resonemang 
(3.5 Skadeidentifiering – frågeställning).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mönsteridentifiering

Skadeidentifiering	- frågeställning

Okulärbesiktning

Bortsortering

Indelning

Driftområden

PMSv3

Figur 3.1 Genomförandebeskrivning 
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3.1 Driftområden 
 
Studien omfattar tre stycken driftområden: Luleå, Gävle och Helsingborg. Motiveringen till 
dessa driftområden är att de är valda efter geografiskt läge och att de har en önskad variation 
av vägar.  
 
Det geografiska läget är viktigt p.g.a. de temperaturskillnader som finns i landet. Figurerna 
nedan illustrerar medeltemperaturerna i juli respektive februari över perioden 1961-1990. 

 

 
 
 
  

Figur 3.2 Högsta medeltemperatur, juli (39)             Figur 3.3. Lägsta medeltemperatur, februari (40) 



 Kapitel 3 - Genomförande   

29 

3.2 Indelning 
 
Andra steget är att dela in tvärprofilerna i olika kategorier som karaktäriserar denna. Detta 
görs utifrån PMSv3 inställningar. Nedanstående parametrar har valts efter hur de inverkar på 
väg. Driftområde och ÅDT är de praktiska indelningar som använts i PMSv3 och resterande 
har noterats vid observationer i PMSv3. 
 
Tvärprofilsindelning utifrån PMSv3 inställningar: 
 

1. Driftområde 
a) Luleå  
b) Gävle  
c) Helsingborg 
 

2. Årsmedeldygnstrafik, fordon(ÅDT, fordon) 
a) Hög(ÅDT>4000)  
b) Medel(3500>ÅDT>1000)  
c) Låg(ÅDT<400) 
 

3. Referenshastighet(km/h) 
a) 0-50  
b) 50-90  
c) >90 
 

4. Körfält(10 avser körfältet längst till höger) 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
 

5. Körfältsbeskrivning 
a) Ingen beskrivning  
b) 1+1  
c) 2+1  
d) 2+2 
 

6. Vägbredd(m)  
Är en viktig parameter. Däremot redovisas vägbredden i PMSv3 beroende på vägens 
utformning. Därtill är körfältsbredden mer av intresse i denna studie och redovisas 
inte i PMSv3. 
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3.3 Bortsortering 
 
Studiens inriktning är att identifiera skador huvudsakligen tillskrivna den tunga trafiken. 
Därför är en del av bortsorteringen skador som uppstått av enbart personbil. Därtill krävs en 
bra bortsortering av felaktiga och missvisande tvärprofiler, detta är en viktig del för ett 
värdefullt resultat. Nedan beskrivs en lista på lämpliga bortsorteringar baserat på de 
erfarenheter av PMSv3 som vi upplevt och tagit del av under arbetets gång.  
 

1. Tvärprofiler huvudsakligen skadade av avnötning(personbil). 
 

2. Yttre lasrarna har träffat exempelvis kraftiga vägmarkeringar eller skräp/grus. 
 

3. Mätfel direkt kopplat till sidopositionering:  
 
a) De täta mätpunkterna kan ha missat spårbildningen, detta leder till försvårande av 
spekulationer kring vägens spårbildning.  
 
b) Föraren har instruerats att ingen laser får gå utanför beläggningskanten. Föraren har 
tidvis inte möjlighet att följa spårbildningen och resultatet kan bli som i punkt a). 
Därtill kan även de vänstra yttre mätpunkterna mäta in på felaktig sida av vägen, detta 
sker framförallt på lågtrafikerade vägar med mindre vägbredder. Utförandet av 
mätningar, trots instruktion kan yttre höger laser gå utanför beläggningskanten och ge 
felaktiga värden. 
 

4. Felaktiga koordinater av tvärprofilen. 
PMSv3 hanterar stora mängder data från leverantörer. Så finns det således risk för 
felaktig datainsamling. 
 

5. Vägar med nylagd beläggning. 
Är vanligtvis inte intressant för denna studie. Då vägen antingen är ny eller 
nyunderhållen visar vägkonstruktionen sällan tydlig skadebildning. Värt att nämna är 
att då beläggningsåtgärd utförts, kan skriden på asfaltsläggaren ha justerats felaktigt 
och ge spårliknande avvikelse på tvärprofilen. Detta kan observeras i PMSv3s 
beläggningshistorik(ny beläggning) eller på digitala stillbilden av vägen. 
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3.4 Okulärbesiktning 
 
Det finns ett flertal faktorer som spelar in på skadeinverkan på en vägkonstruktion. Alla dessa 
faktorer finns inte med i PMSv3 inställningar. Dessa faktorer har lösts genom okulär 
inspektion utifrån de digitala stillbilderna som finns i PMSv3 och är en komplettering av den 
första indelningen. Nedan följer en lista som underlättat skadeidentifieringen.  
 

1) Kant- och mitträcken. 
Ger upphov till mer spårbunden trafik. 
 

2) Sprickor 
En tydlig indikation på skador tillskrivet tung trafik. Exempelvis vid sprickor i 
hjulspår, kantsprickor eller krackelering av vägytan. 
 

3) Kanthäng 
Om vägen hänger ned i vägkant, så tyder det på dålig bärighet i vägens ytterkant.  
 

4) Lagningar 
Tyder på att vägen har skadats och sprickorna har tätats för att förhindra att vatten 
läcker in i vägkonstruktionen. 
 

5) Antal körfält i trafikens riktning 
I PMSv3 får man körfältsbeskrivning, PMSv3 visar dock inte antal körfält i en 
riktning. I fallet 2+1 väg är detta viktigt. 
 

6) Körfältsbredd  
PMSv3 anger endast total vägbredd. Körfältsbredden är viktig faktor för att kunna 
avgöra trafikens tendens till spårbundenhet. Denna har valts att uppskattas utifrån 
uppmätta vägbredden, typkonstruktioner och digitala stillbilden. 
 

7) Sidoområde 
Här kan man kolla på t.ex. höjden på dikesbotten. Därtill om det växer intill 
vägkanten eller höga jordkanter identifieras leder detta till undermålig avvattning.  
 

8) Stående vatten 
Kan tyda på dålig avvattning. Viktigt att beakta om detta skett i samband med 
spårbildning tillskrivet den tunga trafiken eller i samband med ett eventuellt 
bristfälligt tvärfall. 
 

9)  Smal vägkant/stödremsa 
Tung trafiken tvingas ut nära beläggningskanten och trycker ned denna(kanthäng). 
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3.5 Skadeidentifiering  
 
Utifrån ovanstående inledning och okulärbesiktning har tvärprofiler och digitala stillbilden 
observerats i PMSv3. Därtill har mönsteridentifiering utförts och identifiering av 
återkommande representativa tvärprofiler. Nedanstående frågeställning har använts: 
 
 

1. Är tvärprofilen skadad?  
 
Första steget är således att identifiera om tvärprofilen anses vara skadad. 
Identifieringen utgår från PMSv3, okulärbesiktning och de indikationer på skador av 
tung trafik som beskrivs i det teoretiska avsnittet. I detta första steg ingår även 
bortsortering av tvärprofiler.   
 

2. Vad karakteriserar den skadade tvärprofilen? 
 
I andra steget försöker vi hitta det som karaktäriserar spåren samt identifiera mönster 
på de återkommande tvärprofilerna. När mönster identifierats av en viss typ av 
tvärprofil har dessa delats in i tvärprofilstyper.  
 

Figur 3.4. Logiskt resonemang vid skadeidentifiering 
 
 
 

Logiskt	resonemang

Tvärprofil

Bortsortering

Finns	spår?

över	1850	c/c

under	1850	c/c

Annan	avvikelse?

Digital	stillbild

Finns	spår?

Finns	sprickor? Hjulspår?

Finns	lagningar? Bärighetåtgärd?
Hjulspår?
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4. Resultat  
 
Resultaten redovisas som tvärprofiler. Dessa anses vara de återkommande skadade 
tvärprofilerna på det låg-, medel- och högtrafikerade vägnätet. Tvärprofilerna har delats in 
efter deras karakteristiska drag. Observera att det som redovisas nedan är enbart stickprov 
från PMSv3 av de tvärprofilstyperna. Således finns det variationer på tvärprofilstyperna. 
Detta redovisas närmare i bilagor. 
 
Viktigt att nämna är att vägen inte alltid kan betraktas som skadad genom okulärbesiktningen. 
Däremot kan tvärprofilstyperna fortfarande identifieras genom tvärprofilsvisningen i PMSv3. 
Emellertid kan även sprickbildning identifieras på tvärprofilsvisningen, detta kan ses som en 
”kantigare form” i spårbildningen. 
 
Alla figurer som redovisas nedan är hämtade från https://pmsv3.trafikverket.se 

4.1 Högtrafikerat 

ÅDT, fordon > 4000  

4.1.1 Bortsorteringar 

De tydligaste bortsorteringar som gjorts på det på det högtrafikerade nätet är de tvärprofiler 
med ett visuellt spårbottenavstånd mindre än 1750 mm, då dessa är svåra att tyda och 
tillskriva den tunga trafiken. Tillika tvärprofiler med ett visuellt spårbottenavstånd om 1450-
1550 mm, då den huvudsakliga skadeorsaken är avnötning från dubbdäckstrafiken. Se figur 
4.1. 
 

 

Figur 4.1 Exempel på en praktisk bortsortering, visuellt spårbottenavstånd: ca 1500 mm 
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4.1.2 Tvärprofilstyper högtrafikerat  

Nedanstående anses vara de mest frekventa tvärprofilstyperna på det högtrafikerade vägnätet. 
Se bilaga 1 – tvärprofilstyper högtrafikerat. 
 
Tvärprofilstyp I  
Karakteriseras av två tydliga spår med ett visuellt 
spårbottenavstånd om 1850-2000 mm. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tvärprofilstyp II  
Karakteriseras av dubbelspår, vars högerspår är större. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4.2 Tvärprofilstyp I, Helsingborg Figur 4.3 Digital stillbild, 2010-08-22 

Figur 4.4 Tvärprofilstyp  II, Gävle Figur 4.5 Digital stillbild, 2014-08-03 
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Tvärprofilstyp III 
Karakteriseras av dubbelspår, vars vänsterspår är djupare/bredare än det högra. 
 

 
 
Tvärprofilstyp IV  
Karakteriseras av ett djupare vänsterspår och ett markant utbrett högerspår.  

 
  

Figur. 4.6 Tvärprofilstyp III, Luleå Figur. 4.7 Digital stillbild, 2015-07-11 

Figur. 4.8 Tvärprofilstyp IV, Gävle Figur. 4.9 Digital stillbild, 2014-08-03 
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4.2 Medeltrafikerat 

3500 > ÅDT, fordon > 1000  

4.2.1 Bortsorteringar 

Den huvudsakliga bortsorteringen på det medeltrafikerade nätet var främst från den högre 
delen av ÅDT-intervallet. Alla tvärprofiler som visade ett visuellt spårbottenavstånd under 
1750 mm sorterades bort. Anledning till detta är att det komplicerar tillskriften av skador till 
den tunga trafiken. Se figur 4.10. 
 

’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figur 4.10 Exempel på bortsortering, visuellt spårbottenavstånd < 1750 mm 
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4.2.2 Tvärprofilstyper medeltrafikerat  

Nedanstående anses vara de mest frekventa tvärprofilstyperna på det medeltrafikerade 
vägnätet. Se bilaga 2 – tvärprofilstyper medeltrafikerat.  
 
Tvärprofilstyp I 
Karakteriseras av två tydliga spår med ett visuellt spårbottenavstånd om 1850-2000 mm. 
 

 
Tvärprofilstyp II 
Karakteriseras av dubbelspår, vars högerspår är större 

.  

Figur. 4.11 Tvärprofilstyp I, Luleå Figur 4.12 Digital stillbild, 2015-07-11 

Figur 4.13 Tvärprofilstyp II, Luleå Figur 4.14 Digital stillbild, 2015-07-08 
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Tvärprofilstyp III 
Karakteriseras av dubbelspår, vars vänsterspår är djupare/bredare än det högra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tvärprofilstyp IV 
Karakteriseras av ett spår nära vägmitt följt av mätpunkter på andra sidan körfältet.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 4.15 Tvärprofilstyp III, Helsingborg Figur 4.16 Digital stillbild, 2010-08-22 

Figur 4.18 Digital stillbild, 2014-07-30 Figur 4.17 Tvärprofilstyp IV, Helsingborg 
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4.3 Lågtrafikerat 

ÅDT, fordon < 400 

4.3.1 Bortsorteringar 

Tvärprofiler med halvcirkelform utan några större avvikelser anses vara en frisk tvärprofil 
utan större skador. Denna är oftast plattare i vägmitt för att sedan öka i tvärfall. Även om ett 
relativt stort kantdjup registreras kan detta vara för att vissa lågtrafikerade vägar byggts 
plattare i vägmitt för att sedan övergå i ett ökande tvärfall. Detta är en metod som använts för 
avvattningen av väg. Således behandlas detta inte som en egen tvärprofilstyp. Se figur 4.19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nedanstående tvärprofilstyp anses i regel vara skadefri. Denna är av samma karaktär som 
ovanstående. Dessutom starkt kopplad till sidopositionering då vägmitt visas på vänstra 
tvärprofilshalvan. Således har mätbilen positionerat sig långt till vänster. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

Figur 4.20. Annan variant av en relativt frisk tvärprofil. 

Figur 4.19 Exempel på en frisk tvärprofil 
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4.3.2 Tvärprofilstyper lågtrafikerat 

Nedanstående anses vara de mest frekventa tvärprofilstyperna på det lågtrafikerade vägnätet. 
Se bilaga 3 – tvärprofilstyper lågtrafikerat. 
 
Tvärprofilstyp I 
Karakteriseras av två tydliga spår med ett visuellt spårbottenavstånd om 1850-2000 mm. 
 

 
Tvärprofilstyp II 
Karakteriseras av ett utbrett högerspår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.21 Tvärprofilstyp I, Helsingborg Figur 4.22 Digital stillbild, 2010-08-22 

 

Figur 4.23 Tvärprofilstyp II, Luleå Figur 4.24 Digital stillbild, 2050-07-11 
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Tvärprofilstyp III 
Karakteriseras av en flackare spårform, jämförelsevis med tvärprofilstyp I. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tvärprofilstyp IV 
 Karakteriseras av ett spår nära vägmitt följt av mätpunkter på andra sidan körfältet.  

 

Figur 4.25 Tvärprofilstyp III, Helsingborg Figur 4.26 Digital stillbild, 2013-05-17 

Figur 4.27 Tvärprofilstyp IV, Helsingborg Figur 4.28 Digital stillbild, 2010-08-22 
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5. Analys  
 
Analysen grundas på tvärprofilstypsindelningar som redovisades under resultat. Analysen kan 
ses som en ansats till ett resonemang om orsakerna till spårtypernas utformning. Ansatsen 
baseras på observationer i PMSv3. Observationerna i PMSv3 utgår från: tvärprofilstyper med 
liknande karaktär, vägtillståndsmått och digitala stillbilder som finns i PMSv3.  
 
Spårtyperna har ritats i form av idealprofiler, viktigt att nämna är att de verkliga 
tvärprofilerna har variationer som framgår i bilagor 1,2,3. Tanken med idealprofilerna är att 
kunna beskriva de skadade tvärprofilerna baserat på dess form och karaktär. Vidare kan dessa 
observationer och representativa karakteriseringar av spårtyper tolkas som hypoteser för 
fortsatta studier inom ämnesområdet. 

Spårtyp I 

 

Representativ för det låg-, medel- och högtrafikerade vägnätet. 
Spårtypen karakteriseras av sina två spår som motsvarar tunga fordons c/c-avstånd(1850-
2000 mm) mellan hjulaxlarna. Det beräknade spårbottenavståndet brister en del på denna 
spårtyp. Om visuella spårbottenavståndet stämmer samt kompletteras av breda och djupa 
spår, så underlättar tillskriften av denna spårtyp till den tunga trafiken. Således anses denna 
spårtyp vara den mest uppenbara spårtypen kopplad till skador av tung trafik och tyder därtill 
på bärighetsbrist. Denna spårtyp är tydlig då trafiken tenderar att gå i samma spår och 
resultatet blir två stycken distinkta spår. De tydligaste exemplen på denna spårtyp är då man 
antingen kan identifiera sprickbildning i ett eller båda hjulspåren, tydliga spår och/eller 
förseglingar av sprickbildningen.  
 
Observationer lågtrafikerat: 
 

• Inte förbunden till någon specifik väg/körfältsbredd 
• På alla typer av vägar, med eller utan avskiljande mittlinje 
• Återkommande visas spårtypen med sprickor/lagningar i hjulspår 

Figur 5.1. Spårtyp I 
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Observationer medeltrafikerat: 
 

• Desto mer spårbunden trafik, desto tydligare dubbelspår. De spårbundna körfälten är 
frekvent snäva och kompletteras ibland av kant och mitträcken som ger upphov till en 
mer spårbunden trafik.  

 
• Vägavsnitt där hastighetsgränsen är lägre eller där vägavsnittet hindrar trafiken till 

högre hastigheter visar spårtypen frekvent djupare och tydligare spår, sannolikt p.g.a. 
tillskottet av plastisk deformation i beläggningslagren. 
 

Observationer högtrafikerat: 
 

• Okulärbesiktning är inte en lika effektiv metod. Visar således inte frekvent på bra 
indikationer som: tydliga spår, sprickbildning eller förseglingar av sprickor. När spår 
väl kan identifieras så är det samma resonemang kring spårbundenhet som det 
medeltrafikerade.   
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Spårtyp II 

Representativ för det medel- och högtrafikerade vägnätet. 

Spårtyp II karakteriseras av ett högerspår större än det vänstra, detta bekräftas främst visuellt 
men även med måttet spårbredd. Utifrån observationer har två stycken tänkbara resonemang 
förts. Båda resonemangen utgår från att både den tunga trafiken och personbilstrafiken går i 
samma vänsterspår. 1) Eftersom c/c-avståndet mellan hjulaxlarna skiljer sig åt mellan de 
olika fordonslagen leder detta till att högerhjul kommer positionera sig vid olika sidolägen. 
Detta leder till dels avnötning av personbilstrafiken och nedtryckning av den tunga trafiken. 
Detta resonemang stämmer bäst överens på det högtrafikerade vägnätet. 2) Den andra 
förklaringen bygger på ett liknande resonemang, att c/c – avståndet skiljer sig mellan de 
tunga fordonen, som i sin tur bidrar till ett bredare högerspår. Detta resonemang lär 
överensstämma på både det hög- och medeltrafikerade vägnätet. Anledningen till att 
resonemanget stämmer bättre överens på medeltrafikerade är att avnötning inte är den största 
bidragande skadebildningsfaktorn då ÅDT < 4000. Dessutom verkar den andra förklaringen 
stämma på det högtrafikerade vägnätet i Helsingborg, då dubbdäcksanvändningen är lägre än 
de övriga underhållsområdena. Utifrån de ovanstående resonemangen kan man dra slutsatsen 
att positionen av inre kant av högerspåret viktig för att kunna avgöra skadebildningen.  
 
Observationer medeltrafikerat: 
 

• Högerspår visar på tung trafik med olika c/c-mått 
 
Observationer högtrafikerat: 
 

• Högerspår visar tidvis på tung trafik med olika c/c-mått 
Företrädevis i driftområde Helsingborg p.g.a. låga dubbdäcksanvändningen. 
 

• Högerspår visar tidvis på kombination av avnötning och nedtryckning 

Figur 5.2. Spårtyp II 
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Spårtyp III 

Representativ för det medel- och högtrafikerade vägnätet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karakteriseras av ett djupare/bredare vänsterspår. Orsaken till ett större vänsterspår kan vara 
att trafiken är spårbunden och att personbilar samt den tunga trafiken går i samma 
vänsterspår. Det högra spåret verkar inte ha någon självklar förklaring utifrån de 
observationer som gjorts. Däremot så rör sig det mindre högra spåret tidvis längre ut mot 
högerkanten och blir mindre detaljerat p.g.a. den glesare placeringen av mätdonen, detta 
skulle kunna vara en förklaring varför högerspåret ser mindre ut på tvärprofilsvisningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 5.3. Spårtyp III 
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Spårtyp IV  

Representativ för det högtrafikerade vägnätet 
 

 
 

Karakteriseras av ett djupt vänsterspår samt ett utbrett grunt högerspår. Detta är en bra 
indikation och bekräftelse på teorin att tunga trafiken och personbilstrafiken tenderar att dela 
vänsterspår. I praktiken betyder detta att högerhjul kommer positionera sig vid olika 
sidolägen och resulterar i ett utbrett och frekvent grunt högerspår enligt figur 5.4. Baserat på 
observationerna under studiens gång har denna spårtyp identifierats på vägar med höga 
hastigheter. De högre hastigheterna i samband med dubbade vinterdäck orsakar att 
beläggningen utsätts för mer slitage.  
 
Observationer högtrafikerat: 
 

• Främst på vägar med höga hastigheter(hastighetsgräns > 100 km/h)  
 

• Spårformen är desto tydligare då ÅDT, fordon är högt 
 

• Inte lika förekommande/tydlig spårform i Helsingborg driftområde 
 

 
 
 
 
 
  

Figur 5.4. Spårtyp IV 
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Spårtyp V 

Representativ för det medel- och lågtrafikerade vägnätet 
 

 

Figur 5.5. Spårtyp V 
 
 
Spårformen karakteriseras av att vägmitt är med i tvärprofilen och ett vänsterspår nära detta. 
Vid 1+1 vägar tenderar man att mäta över på andra sidan körfältet. Tidvis visar denna 
positionering att man missar ett eventuellt högerspår, särskilt när vägarna är större än 6,5 m. 
Vid smala vägar utan tydlig vägmitt flyttas vänsterspåret mer mot mitten av tvärprofilen, 
detta spår tyder på att trafiken går i ett gemensamt mittspår i båda riktningar och resultatet 
blir ett spår i vägmitt. 
 
Observationer lågtrafikerat: 
 

• Vid smalare vägar utan mittlinje visas vägmitt och vänsterspåret skjutet till höger. 
• Vänsterspåret tenderar att fungera som ett mittspår i båda trafikens riktningar. 

 
Observationer medeltrafikerat: 
 

• Nästintill uteslutande på smala 1+1-vägar med vägbredd på ca 6-6,5 m. 
• Mätbilen mäter in på andra körfältet. 
• Vägar med små eller nästintill obefintliga vägkanter(förklarar positionering av mätbil, 

har således inte alltid möjlighet att följa spårbildning eller identifiera eventuella 
kanthäng). 

• Vänsterspåret kan emellertid ses tydligt p.g.a. den högre vägmitten. 
• Att linjen viker ner på vänster sida vägmitt kan ibland ses som ett vänsterspår i 

motsatt riktning. 
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Spårtyp VI  

Representativ för det lågtrafikerade vägnätet. 
 
 
 

 
 

Figur 5.6. Spårtyp VI 
 
Denna spårtyp karakteriseras av att högersidan viker ut i ett potentiellt spår/kanthäng. En 
logisk förklaring till denna spårtyp är att vägen har ett bristfälligt sidostöd och i samband med 
tunga fordonspassager förlorar vägen sin ursprungliga form p.g.a. spårbildning. Bristfälligt 
sidostöd leder i sin tur till att vägen trycks ner i kanten(kanthäng). Det finns även andra 
faktorer som spelar in vid svaga vägkanter, så som tjällyft och tjälsprickor. Kombinationen av 
denna spårtyp och tjälaktivitet kan främst ses i Luleå driftområde p.g.a. det kalla klimatet. 
 
Observationer lågtrafikerat 
 

• Vid smala vägar på ca 6m med mittlinje(eller två tydliga körfält) visar spårtypen 
emellanåt skada på högersida, exempelvis kanthäng, kantspricka eller sprickor i 
hjulspår. 
 

• Vid smala vägbredder på ca 4 m då tunga trafiken kör i mitten av vägen visar vägar på 
skadebildning på höger sida, tidvis i kombination med klimatfaktorer.  
 

• När vägkanten/stödremsan är bred är spårtypen sällan intressant ur ett 
skadeperspektiv. 
 

• En felkälla är att spårtypen emellertid visar större lagningar på högersida. 
 

• Spårtypen registrerar frekvent relativt stora kantdjup. 
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Spårtyp VII 
Representativ för det lågtrafikerade vägnätet. 
 

 

Påminner om spårtyp III, däremot viker denna av i båda kanterna i en flackare spårform och 
dessutom svårare att identifiera då den befinner sig mellan en oskadad profil och spårtyp I 
(som visar tydliga spår av tung trafik). Mätbilen positioneringar sig frekvent i vägmitt när 
denna spårtyp uppkommer. Tidvis kan spåren identifieras visuellt och dessa är belägna 
centrerat på vardera väghalva.  
 
Observationer lågtrafikerat 
 

• Spårtypen verkar som tydligast då trafiken kör i mitten på vägbredder på ca 5 m. 

• Vänster- och högerspårformen tenderar att vara flack(om inte - spårtyp I) 

 

Figur 5.7 Spårtyp VII 
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6. Diskussion och slutsats 
 
Sammantaget är den främsta styrkan i denna studie omfattningen av observationer i PMSv3. 
Resultaten i denna studie visar på att det finns indikationer på spårmönster samt hypoteser att 
undersöka vidare baserat på de observationer som gjorts under studiens gång. Detta ska 
vidare  kunna utgöra en pusselbit i arbetet att uppnå god kontroll och kunskap av höga 
bruttovikters inverkan på vägnätet, särskilt i samband med höjningen till 74 ton. Viktigt att 
nämna är att mönsteridentifiering av de representativa tvärprofilerna är en subjektiv 
bedömning, således kan andra tvärprofilstyper som inte behandlats i denna studie identifieras 
och karakteriseras därefter. Detta kan ses som en brist i metodiken för denna studie.  
 
Den främsta problematiken som uppstått under projektets gång var att förbinda de framtagna 
representativa spårtyperna med mer precisa resonemang utifrån observationerna i PMSv3. 
Det finns ett flertal faktorer som ligger till grund till denna problematik. Spårbildningen och 
skador på vägar är delvis anslutna till exempelvis körbeteende hos de olika fordonsslagen. 
Därtill har det visat sig att mätresultaten skiljer sig till stor del på grund av vägbredder samt 
möjligheten att följa spårbildningen. Som en följd av detta kunde inte ”mätfel” direkt kopplat 
till sidopositionering ignoreras, som tidigare beskrivits under bortsorteringsavsnittet. 
 
Vår uppfattning är att högtrafikerade nätet visade på minst tydliga variationer gällande 
återkommande tvärprofilstyper och skadebilden av den tunga trafiken tenderar att vara mer 
homogen. En förklaring till detta skulle kunna vara att det högtrafikerade nätet har fler 
gemensamma nämnare som inverkar på skadebilden än det medel- och lågtrafikerade 
vägnätet. De gemensamma nämnarna är exempelvis vägutformning och hastighetsgräns. 
Följaktligen blir skadebilden i högre grad likartad. Mätbilarna på det högtrafikerade verkar 
följa spårbildningen väl. Således bedöms vägytemätningarna på det högtrafikerade nätet som 
stabila och återger vägens verkliga utformning på ett relativt tillfredställande sätt. 
      
Det medeltrafikerade visar på mer variation än det högtrafikerade nätet. En förklaring till 
detta är att under studiens gång valdes att precisera ÅDT, fordon – intervallet (1000-3500). 
Det övre spektret av ÅDT-intervallet uppvisade mer spårtyper liknande det högtrafikerade 
och det undre intervallet likt de lågtrafikerade spårtyperna. Däremot varierar mätresultaten på 
det medeltrafikerade vägnätet i med vägens bredd. På de smalare vägarna har tyvärr inte 
mätbilsförarna möjlighet att följa spårbildningen med de tätare mätdonen, då yttersta 
mätpunkterna inte får gå utanför beläggningen. Ett förslag på denna lösning är att man 
använder tätare mätdon över hela körfältsbredden.  
 
Det lågtrafikerade nätet visade på mest tydliga variationer av skador. Resonemanget att 
mätbilsföraren tenderar att missa vägens skadebild stämmer desto bättre in på det 
lågtrafikerade vägnätet. Även här bedömer vi att tätare mätdon över hela mätbredden skulle 
ge en bättre bild över vägens verkliga skadebild. Däremot visade det sig att okulärbesiktning 
är ett effektivt sätt för tillståndsbedömning på det lågtrafikerade vägnätet, då skadebilden 
framgår tydligt utifrån den digitala stillbilden. Däremot finns det ingen möjlighet att göra  
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okulärbesiktningen på ett automatiserat sätt. Förslag på åtgärd av en automatiserad metod 
som skulle kunna ersätta okulärbesiktning är bildanalys för sprickbildning. En annan lösning 
är införandet av kontinuerliga sveplasrar som mäter med bättre precision och större 
mätvidder.   
 
Vi vill poängtera att PMSv3 är att väldigt bra verktyg för god kontroll på vägnätet. PMSv3 
har många möjligheter för vidareutveckling. Det finns tillika stor potential att arbeta vidare 
med att bedöma utbredningen av skador och höga bruttovikters inverkan på 
vägkonstruktioner. Vi vill gärna se att vidare studier som kan utgöra underlag för planering 
av underhåll av vägnätet och goda strategier för öppnande vägar i en ny bärighetsklass för 
den nya maximala bruttovikten på 74 ton. 
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6.1 Förslag på fortsatt arbete 
 

1. Automatiserad identifiering av skadade tvärprofiler 
 

Ett bra verktyg för bättre kontroll på vägnätet i samband med maximala 
bruttoviktshöjningen.  
 
2. Mer precisa resonemang kring skadade tvärprofiler 

 
För att kunna tillsätta rätt åtgärd, är det en viktig förutsättning att kunna identifiera var i 
vägkonstruktionen skadan har skett. 
 
3. Tätare placering av mätdon över hela mätbredden 

 
Eftersom föraren har instruerats att mätdonen inte för gå utanför beläggningen, så 
placerar föraren vägytemätbilen en bit in på vägen. Detta leder till att de tätare 
mätpunkterna ibland missar skadebilden. Vidare leder detta till ytterligare spekulationer 
kring spårbildningen. Nackdelen med fler mätdon är ytterligare datahantering. 
 
4. Undersöka spårbildning över tid 
 
Databasvisaren PMSv3 gör att det finns möjlighet till att studera dataserier över tid. Det 
skulle vara intressant att undersöka utvecklingen av spårbildning. Särskilt i samband med 
höjningen av maximala bruttovikten till 74 ton. En sådan studie skulle ge bättre koll på 
skadebildningen och fungera som ett stöd vid underhållsinsatser. Följaktligen skulle 
denna studie kunna leda till ett mer resurseffektivt underhållsarbete. 
 
5. Bildanalys för sprickbildning 

 
Med ett verktyg för att identifiera sprickbildning skulle man på ett väldigt resurseffektivt 
sätt kunna tillsätta underhållsåtgärder. Dessutom skilja olika typer av sprickbildning åt. 
Bildanalysen skulle vara mer effektiv om beläggningen filmades rakt nedåt.  
Således leder nästa punkt: 
 
6. Filma beläggningen 

 
Det skulle vara väldigt värdefullt att filma beläggningen, för att sedan utveckla ett 
komplett bildanalysverktyg för sprickbildning beskrivet ovan. Detta skulle underlätta 
skadeidentifieringen märkbart på det lågtrafikerade vägnätet, även av högsta intresse för 
användning på det hög- och medeltrafikerade vägnätet. 

  



 Vägskador av tung trafik   

54 

7. Kontinuerliga sveplasrar 
 

Kontinuerliga sveplasrar skulle en mer verklighetstrogen bild över skadebildningen på 
vägnätet. Detta för att kontinuerliga sveplasrar har precision på millimeternivå. Med detta 
system skulle exempelvis sprickbildning och strukturella förändringar identifieras. 
Följaktligen skulle spekulationer av tvärprofiler minskas och därtill lösa punkt 3, 5, 6. 
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Bilagor  

 
Resultaten visas som tvärprofiler samt digital stillbild, tillhörande väginformation och 
okulärinspektion utifrån den digitala stillbilden. Dessa anses vara de återkommande skadade 
tvärprofilerna som har liknande karakteristiska drag, således har vi indelat dessa i 
tvärprofilstyper. Tvärprofilstyperna redovisas utifrån de valda driftområdena.  
Observera att nedanstående är endast stickprov på tvärprofilstyperna.  
 
Analysen baseras på observationer av tvärprofilstyper med liknande karaktär som redovisas 
nedan.   
 
Alla figurer som redovisas nedan är hämtade från https://pmsv3.trafikverket.se 
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Luleå

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 969 Spår Ja
Löpande längd (m) 4893 Sprickor Kant, tjäle
ÅDT, fordon 4824 Kanthäng -
ÅDT, tung 302 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca. 3,75
Vägbredd (m) 9 Övrig kommentar -

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 616 Spår Ja
Löpande längd (m) 4012 Sprickor -
ÅDT, fordon 9604 Kanthäng -
ÅDT, tung 751 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 50 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,5
Vägbredd (m) 9 Övrig kommentar -

Bilaga 1 Tvärprofilstyper högtrafikerat 

Tvärprofilstyp I 
Karakteriseras av två tydliga spår med ett spårbottenavstånd om 1850-2000 mm

Tvärprofilstyp I Digital stillbild, 2015-07-11

Digital stillbild, 2014-07-03Tvärprofilstyp I

Tvärprofilstyp III Digital stillbild, 2014-06-26

Bilaga 1



Gävle

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E4 Spår Ja
Löpande längd (m) 6509 Sprickor -
ÅDT, fordon 6373 Kanthäng -
ÅDT, tung 740 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 110 Lagningar Ja, gammal
Körfältsbeskrivning 2 körfält Körfältsbredd (m) Ca 3,75
Vägbredd (m) 11,5 Övrig kommentar Huvudväg för gods

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E16 Spår Ja
Löpande längd (m) 15225 Sprickor -
ÅDT, fordon 6347 Kanthäng -
ÅDT, tung 860 Höga gräs/jordkanter Ja
Hastighetsgräns (km/h) 80 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 4
Vägbredd (m) 11 Övrig kommentar -

Digital stillbild, 2015-08-20Tvärprofilstyp I

Tvärprofilstyp I Digital stillbild, 2015-08-20

Vägskador av tung trafik



Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 272 Spår Ja
Löpande längd (m) 81521 Sprickor -
ÅDT, fordon 4833 Kanthäng -
ÅDT, tung 373 Höga gräs/jordkanter Ja
Hastighetsgräns (km/h) 80 Lagningar Ja
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,5
Vägbredd (m) 7,3 Övrig kommentar -

Tvärprofilstyp I Digital stillbild, 2014-07-30

Bilaga 1



Helsingborg

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 109 Spår Ja
Löpande längd (m) 16670 Sprickor Antydan
ÅDT, fordon 5574 Kanthäng -
ÅDT, tung 503 Höga gräs/jordkanter Ja
Hastighetsgräns (km/h) 50 Lagningar Ja
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 4
Vägbredd (m) 9 Övrig kommentar -

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 109 Spår -
Löpande längd (m) 16670 Sprickor Hjulspår
ÅDT, fordon 5574 Kanthäng -
ÅDT, tung 575 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 110 Lagningar Ja
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 4
Vägbredd (m) 9 Övrig kommentar -

Digital stillbild, 2014-04-24

Digital stillbild, 2010-08-22

Tvärprofilstyp I

Tvärprofilstyp I
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Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E4 Spår Ja
Löpande längd (m) 29538 Sprickor -
ÅDT, fordon 6637 Kanthäng -
ÅDT, tung 1586 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 110 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 2+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,5
Vägbredd (m) 11,5 Övrig kommentar -

Digital stillbild, 2015-05-15Tvärprofilstyp I

Bilaga 1



Tvärprofilstyp II
Karakteriseras av dubbelspår, vars högerspår är större

Luleå

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E4 Spår Ja
Löpande längd (m) 31756 Sprickor Ja
ÅDT, fordon 4172 Kanthäng -
ÅDT, tung 575 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 110 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 2+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,5
Vägbredd (m) 11,5 Övrig kommentar -

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E4 Spår -
Löpande längd (m) 88912 Sprickor Ja, hjulspår
ÅDT, fordon 4336 Kanthäng -
ÅDT, tung 569 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 110 Lagningar Ja, gamla
Körfältsbeskrivning 2+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,5
Vägbredd (m) 8 Övrig kommentar -

Tvärprofilstyp II Digital stillbild, 2015-07-08

Digital stillbild, 2011-07-10Tvärprofilstyp II
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Gävle

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E4 Spår Ja
Löpande längd (m) 31701 Sprickor -
ÅDT, fordon 4172 Kanthäng -
ÅDT, tung 575 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 110 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 2+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,25
Vägbredd (m) 11,4 Övrig kommentar Huvudväg för gods

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E16 Spår Ja
Löpande längd (m) 31116 Sprickor -
ÅDT, fordon 6596 Kanthäng -
ÅDT, tung 604 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 100 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 2+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,75
Vägbredd (m) 8 Övrig kommentar -

Tvärprofilstyp II Digital stillbild, Gävle, 2014-08-03

Tvärprofilstyp II Digital stillbild, Gävle, 2015-08-20

Bilaga 1



Helsingborg

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E4 Spår Ja
Löpande längd (m) 31701 Sprickor -
ÅDT, fordon 4172 Kanthäng -
ÅDT, tung 575 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 110 Lagningar Ja
Körfältsbeskrivning 2+2 Körfältsbredd (m) Ca 3,5
Vägbredd (m) 11,4 Övrig kommentar Huvudväg för gods

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 1380 Spår Ja
Löpande längd (m) 1491 Sprickor -
ÅDT, fordon 8471 Kanthäng -
ÅDT, tung 1789 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,5
Vägbredd (m) 9 Övrig kommentar -

Tvärprofilstyp II Digital stillbild, 2011-04-28

Tvärprofilstyp II Digital stillbild, 2014-04-25

Vägskador av tung trafik



Tvärprofilstyp III
Karakteriseras av dubbelspår, vars vänsterspår är djupare/bredare än det högra.

Luleå

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E4 Spår Ja
Löpande längd (m) 30409 Sprickor -
ÅDT, fordon 4923 Kanthäng -
ÅDT, tung 557 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 110 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 2 körfält Körfältsbredd (m) Ca 4
Vägbredd (m) 11,4 Övrig kommentar Huvudväg för gods

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 969 Spår Ja
Löpande längd (m) 6787 Sprickor -
ÅDT, fordon 4824 Kanthäng -
ÅDT, tung 302 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 4,25
Vägbredd (m) 9,1 Övrig kommentar -

Tvärprofilstyp III Digital stillbild, 2010-07-18

Tvärprofilstyp III Digital stillbild, Luleå, 2015-07-11

Bilaga 1



Gävle

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E16 Spår -
Löpande längd (m) 4384 Sprickor -
ÅDT, fordon 5739 Kanthäng -
ÅDT, tung 732 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,75
Vägbredd (m) 9 Övrig kommentar -

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 76 Spår Ja
Löpande längd (m) 980 Sprickor -
ÅDT, fordon 8339 Kanthäng -
ÅDT, tung 847 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar Ja
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 4,5
Vägbredd (m) 11 Övrig kommentar -

Tvärprofilstyp III Digital stillbild, Gävle, 2014-08-03

Digital stillbild, 2014-08-03Tvärprofilstyp III

Vägskador av tung trafik



Helsingborg

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 109 Spår -
Löpande längd (m) 16930 Sprickor Hjulspår
ÅDT, fordon 5570 Kanthäng -
ÅDT, tung 503 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar Försegling
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,75
Vägbredd (m) 9 Övrig kommentar -

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E6 Spår Ja
Löpande längd (m) 31268 Sprickor Ja
ÅDT, fordon 14569 Kanthäng -
ÅDT, tung 2184 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 2+2 Körfältsbredd (m) Ca 4
Vägbredd (m) 11,5 Övrig kommentar Tvärgående sprickor

Tvärprofilstyp III Digital stillbild, 2015-05-14

Digital stillbild, 2012-05-02Tvärprofilstyp III

Bilaga 1



Tvärprofilstyp IV
Karakteriseras av ett utbrett högerspår och ibland signifikant större vänster spårdjup.

Luleå

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E4 Spår -
Löpande längd (m) 62004 Sprickor Ja,vänster hjulspår
ÅDT, fordon 4648 Kanthäng -
ÅDT, tung 572 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 110 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 2 körfält Körfältsbredd (m) Ca 4
Vägbredd (m) 9,5 Övrig kommentar Huvudväg för gods

Tvärprofilstyp IV Digital stillbild, 2012-07-21

Vägskador av tung trafik



Gävle

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E4 Spår Ja
Löpande längd (m) 5009 Sprickor -
ÅDT, fordon 6373 Kanthäng -
ÅDT, tung 740 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 110 Lagningar Ja, gammal
Körfältsbeskrivning 2 körfält Körfältsbredd (m) Ca 3,75
Vägbredd (m) 11,5 Övrig kommentar Huvudväg för gods

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 56 Spår -
Löpande längd (m) 41548 Sprickor -
ÅDT, fordon 11595 Kanthäng -
ÅDT, tung 1322 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 110 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 2 körfält Körfältsbredd (m) Ca 4
Vägbredd (m) 12 Övrig kommentar Huvudväg för gods

Tvärprofilstyp IV Digital stillbild, 2015-08-20

Tvärprofilstyp IV Digital stillbild, 2014-08-03

Bilaga 1



Gävle

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E16 Spår -
Löpande längd (m) 34838 Sprickor -
ÅDT, fordon 4274 Kanthäng -
ÅDT, tung 538 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 100 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 2+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,75
Vägbredd (m) 8 Övrig kommentar

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E16 Spår -
Löpande längd (m) 49570 Sprickor -
ÅDT, fordon 11595 Kanthäng -
ÅDT, tung 1322 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 110 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 2 körfält Körfältsbredd (m) Ca 3,75
Vägbredd (m) 12 Övrig kommentar -

Digital stillbild, 2015-08-20Tvärprofilstyp  IV

Digital stillbild, 2015-08-20Tvärprofilstyp  IV

Vägskador av tung trafik



Helsingborg

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E20 Spår Ja
Löpande längd (m) 114980 Sprickor -
ÅDT, fordon 11192 Kanthäng -
ÅDT, tung 2131 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 110 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 3 körfält Körfältsbredd (m) Ca 3,25
Vägbredd (m) 10,5 Övrig kommentar -

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E20 Spår Ja
Löpande längd (m) 114980 Sprickor -
ÅDT, fordon 11192 Kanthäng -
ÅDT, tung 2131 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 110 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 3 körfält Körfältsbredd (m) Ca 3,25
Vägbredd (m) 10,5 Övrig kommentar -

Tvärprofilstyp IV Digital stillbild, 2015-05-14

Digital stillbild, 2014-04-22Tvärprofilstyp IV

Bilaga 1



Vägskador av tung trafik



Luleå

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 580.01 Spår Ja
Löpande längd (m) 180 Sprickor -
ÅDT, fordon 3214 Kanthäng -
ÅDT, tung 206 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 80 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,25
Vägbredd (m) 8 Övrig kommentar -

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 603 Spår Ja
Löpande längd (m) 220 Sprickor Ja, hjulspår
ÅDT, fordon 2189 Kanthäng -
ÅDT, tung 190 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 50 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 4 
Vägbredd (m)  - Övrig kommentar -

Bilaga 2 Tvärprofilstyper medeltrafikerat 

Tvärprofilstyp I 
Karakteriseras av två tydliga spår med ett spårbottenavstånd om 1850-2000 mm.

Digital stillbild, 2015-07-11
Tvärprofilstyp I

Digital stillbild, 2015-07-11Tvärprofilstyp I

Bilaga 2



Gävle

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 56 Spår -
Löpande längd (m) 17724 Sprickor Bägge hjulspår
ÅDT, fordon 2714 Kanthäng -
ÅDT, tung 775 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar Försegling hjulspår
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3
Vägbredd (m) 6,5 Övrig kommentar -

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E16 Spår Ja
Löpande längd (m) 24997 Sprickor -
ÅDT, fordon 2500 Kanthäng -
ÅDT, tung 300 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 100 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 2+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,25
Vägbredd (m) 5,2 Övrig kommentar -

Digital stillbild, 2014-08-03Tvärprofilstyp I

Tvärprofilstyp I Digital stillbild, 2015-08-20

Vägskador av tung trafik



Helsingborg

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 107 Spår -
Löpande längd (m) 1249 Sprickor Ja, höger hjulspår
ÅDT, fordon 1879 Kanthäng -
ÅDT, tung 301 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar -
Körfältsbeskrivning  1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,5
Vägbredd (m) 7 Övrig kommentar -

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 107 Spår Ja
Löpande längd (m) 335 Sprickor Ja
ÅDT, fordon 1879 Kanthäng -
ÅDT, tung 301 Höga gräs/jordkanter Ja
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar Ja, gamla
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,5
Vägbredd (m) 7 Övrig kommentar -

Digital stillbild, 2010-08-22Tvärprofilstyp I

Tvärprofilstyp I Digital stillbild, 2010-08-22

Bilaga 2



Luleå

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E4 Spår Ja
Löpande längd (m) 79290 Sprickor -
ÅDT, fordon 3209 Kanthäng -
ÅDT, tung 508 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 110 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 2+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,75
Vägbredd (m) 8 Övrig kommentar

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E4 Spår Ja
Löpande längd (m) 7846 Sprickor Ja
ÅDT, fordon 1435 Kanthäng -
ÅDT, tung 104 Höga gräs/jordkanter Ja
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar Ja, gamla
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,25
Vägbredd (m) 6,5 Övrig kommentar

Tvärprofilstyp II
Karakteriseras av dubbelspår, vars högerspår är större

Tvärprofilstyp II Digital stillbild, 2015-07-08

Tvärprofilstyp II Digital stillbild, 2012-07-30

Vägskador av tung trafik



Gävle

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E16 Spår Ja
Löpande längd (m) 25320 Sprickor -
ÅDT, fordon 2500 Kanthäng -
ÅDT, tung 380 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 100 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,25
Vägbredd (m) 5,2 Övrig kommentar

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 56 Spår  -
Löpande längd (m) 12024 Sprickor  -
ÅDT, fordon 2381 Kanthäng  -
ÅDT, tung 797 Höga gräs/jordkanter  -
Hastighetsgräns (km/h) 90 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 4
Vägbredd (m) 9 Övrig kommentar -

Tvärprofilstyp II Digital stillbild, 2015-08-20

Tvärprofilstyp II Digital stillbild, 2014-08-03

Bilaga 2



Helsingborg

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 1350 Spår -
Löpande längd (m) 580 Sprickor Ja, hjulspår
ÅDT, fordon 3400 Kanthäng -
ÅDT, tung 176 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,75
Vägbredd (m) 9 Övrig kommentar

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 1401 Spår Ja
Löpande längd (m) 220 Sprickor -
ÅDT, fordon 3426 Kanthäng -
ÅDT, tung 193 Höga gräs/jordkanter Ja
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar Ja
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,25
Vägbredd (m) 6,7 Övrig kommentar -

Tvärprofilstyp II Digital stillbild, 2013-05-17

Tvärprofilstyp II Digital stillbild, 2013-05-17

Vägskador av tung trafik



Luleå

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E4 Spår Ja
Löpande längd (m) 0 Sprickor -
ÅDT, fordon 1986 Kanthäng -
ÅDT, tung 463 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 110 Lagningar Hjulspår
Körfältsbeskrivning 2+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,5
Vägbredd (m) 5,1 Övrig kommentar Huvudväg för gods

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E4 Spår Ja
Löpande längd (m) 6484 Sprickor -
ÅDT, fordon 1986 Kanthäng -
ÅDT, tung 463 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 110 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 2+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,5
Vägbredd (m) 5,1 Övrig kommentar Huvudväg för gods

Tvärprofilstyp III
Karakteriseras av dubbelspår, vars vänsterspår är djupare/bredare än det högra.

Digital stillbild, 2015-07-08Tvärprofilstyp III

Tvärprofilstyp III Digital stillbild, 2015-07-08

Bilaga 2



Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E4 Spår Ja
Löpande längd (m) 8001 Sprickor Ja, hjulspår
ÅDT, fordon 2130 Kanthäng -
ÅDT, tung 492 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 110 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 2+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,25
Vägbredd (m) 8 Övrig kommentar Huvudväg för gods

Tvärprofilstyp III Digital stillbild, 2015-07-08

Vägskador av tung trafik



Gävle

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E4 Spår -
Löpande längd (m) 17633 Sprickor -
ÅDT, fordon 3500 Kanthäng -
ÅDT, tung 400 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 110 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 2+2 Körfältsbredd (m) Ca 3,5
Vägbredd (m) 11,5 Övrig kommentar -

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer E16 Spår Ja
Löpande längd (m) 30846 Sprickor -
ÅDT, fordon 2500 Kanthäng -
ÅDT, tung 380 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 100 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 2+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,5
Vägbredd (m) 5,2 Övrig kommentar -

Digital stillbild, 2015-08-20Tvärprofilstyp III

Tvärprofilstyp III Digital stillbild, 2014-08-03

Bilaga 2



Helsingborg

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 1350 Spår Ja
Löpande längd (m) 4844 Sprickor Ja, vänster hjulspår
ÅDT, fordon 3327 Kanthäng -
ÅDT, tung 164 Höga gräs/jordkanter Ja
Hastighetsgräns (km/h) 40 Lagningar Ja, gamla
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 4
Vägbredd (m) 9 Övrig kommentar -

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 1350 Spår Ja
Löpande längd (m) 4884 Sprickor Ja
ÅDT, fordon 3327 Kanthäng -
ÅDT, tung 164 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 40 Lagningar Ja
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 4
Vägbredd (m) 9 Övrig kommentar -

Tvärprofilstyp III Digital stillbild, 2013-05-17

Tvärprofilstyp III Digital stillbild, 2013-08-22

Vägskador av tung trafik



Luleå

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 596 Spår Ja
Löpande längd (m) 16261 Sprickor Ja
ÅDT, fordon 1151 Kanthäng Ja
ÅDT, tung 131 Höga gräs/jordkanter Ja
Hastighetsgräns (km/h) 80 Lagningar Ja
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,25
Vägbredd (m) 6,5 Övrig kommentar -

	

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 601 Spår -
Löpande längd (m) 1260 Sprickor -
ÅDT, fordon 1090 Kanthäng -
ÅDT, tung 150 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,5
Vägbredd (m) 7,5 Övrig kommentar -

Tvärprofilstyp IV
Karakteriseras av ett spår nära vägmitt 

Tvärprofilstyp IV Digital stillbild, 2012-07-30

Digital stillbild, 2015-07-11Tvärprofilstyp IV

Bilaga 2



Gävle

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 272 Spår Ja
Löpande längd (m) 76004 Sprickor -
ÅDT, fordon 1828 Kanthäng -
ÅDT, tung 174 Höga gräs/jordkanter Ja
Hastighetsgräns (km/h) 80 Lagningar Ja
Körfältsbeskrivning  1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3
Vägbredd (m) 6,3 Övrig kommentar -

	

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 272 Spår Ja
Löpande längd (m) 76004 Sprickor -
ÅDT, fordon 1828 Kanthäng -
ÅDT, tung 174 Höga gräs/jordkanter Ja
Hastighetsgräns (km/h) 80 Lagningar Ja
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3
Vägbredd (m) 6,3 Övrig kommentar -

Digital stillbild, 2014-07-30Tvärprofilstyp IV

Tvärprofilstyp IV Digital stillbild, 2014-07-30

Vägskador av tung trafik



Helsingborg

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 106 Spår Ja
Löpande längd (m) 615 Sprickor Ja, höger hjulspår
ÅDT, fordon 2594 Kanthäng -
ÅDT, tung 239 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar -
Körfältsbeskrivning  1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3
Vägbredd (m) 6,3 Övrig kommentar -

	

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 1401 Spår Ja
Löpande längd (m) 500 Sprickor -
ÅDT, fordon 3426 Kanthäng -
ÅDT, tung 193 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar Höger hjulspår
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,25
Vägbredd (m) 6,7 Övrig kommentar -

Tvärprofilstyp IV Digital stillbild, 2014-07-30

Tvärprofilstyp IV Digital stillbild, 2013-08-17

Bilaga 2



Vägskador av tung trafik



Luleå

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 600 Spår Ja
Löpande längd (m) 8746 Sprickor -
ÅDT, fordon 169 Kanthäng -
ÅDT, tung 10 Höga gräs/jordkanter -
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar -
Körfältsbeskrivning - Körfältsbredd (m) Ca 2
Vägbredd (m) 4 Övrig kommentar -

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 600 Spår Ja
Löpande längd (m) 11813 Sprickor Hjulspår, tjäle
ÅDT, fordon 169 Kanthäng -
ÅDT, tung 10 Höga gräs/jordkanter Ja
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar -
Körfältsbeskrivning - Körfältsbredd (m) -
Vägbredd (m) 4 Övrig kommentar -

Karakteriseras av dubbelspår med ett visuellt spårbottenavstånd om 1850-2000 mm.

Bilaga 3 Tvärprofilstyper lågtrafikerat 

Tvärprofilstyp I 

Tvärprofilstyp I Digital stillbild, 2015-07-11

Tvärprofilstyp I Digital stillbild, 2015-07-11

Bilaga 3



Gävle

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 500 Spår Ja
Löpande längd (m) 6304 Sprickor  -
ÅDT, fordon 69 Kanthäng  -
ÅDT, tung 8 Höga gräs/jordkanter Ja 
Hastighetsgräns (km/h) 10 Lagningar Ja 
Körfältsbeskrivning - Körfältsbredd (m) - 
Vägbredd (m) 5 Övrig kommentar -

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 502 Spår Ja
Löpande längd (m) 17327 Sprickor  -
ÅDT, fordon 79 Kanthäng  -
ÅDT, tung 8 Höga gräs/jordkanter Ja 
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar - 
Körfältsbeskrivning - Körfältsbredd (m) -
Vägbredd (m) 5,3 Övrig kommentar -

Tvärprofilstyp I Digital stillbild, 2014-06-26

Digital stillbild, 2011-07-25Tvärprofilstyp I

Vägskador av tung trafik



Helsingborg

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 1169 Spår Ja
Löpande längd (m) 8013 Sprickor -
ÅDT, fordon 392 Kanthäng - 
ÅDT, tung 31 Höga gräs/jordkanter Ja 
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar Ja 
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,5 
Vägbredd (m) 7 Övrig kommentar Lagningar hjulspår

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 1172 Spår Ja
Löpande längd (m) 1700 Sprickor Hjulspår
ÅDT, fordon 400 Kanthäng - 
ÅDT, tung 31 Höga gräs/jordkanter - 
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar - 
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3
Vägbredd (m) 6 Övrig kommentar  -

Tvärprofilstyp I Digital stillbild, 2010-08-22

Tvärprofilstyp I Digital stillbild, 2010-08-22

Bilaga 3



Luleå

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 960 Spår -
Löpande längd (m) 1080 Sprickor Höger hjulspår, tjäle
ÅDT, fordon 247 Kanthäng Ja
ÅDT, tung 30 Höga gräs/jordkanter Ja
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) -
Vägbredd (m) 3,5 Övrig kommentar Tung trafik + klimat

	

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 600 Spår -
Löpande längd (m) 15740 Sprickor Höger hjulspår, tjäle
ÅDT, fordon 169 Kanthäng Ja
ÅDT, tung 10 Höga gräs/jordkanter Ja
Hastighetsgräns (km/h) 50 Lagningar Ja
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) -
Vägbredd (m) 5 Övrig kommentar Tung trafik + klimat

Tvärprofilstyp II
Karakteriseras av ett utbrett högerspår 

Tvärprofilstyp II Digital stillbild, 2015-07-11

Tvärprofilstyp II Digital stillbild, 2015-07-11

Vägskador av tung trafik



Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 578 Spår Ja
Löpande längd (m) 1595 Sprickor -
ÅDT, fordon 148 Kanthäng Ja
ÅDT, tung 8 Höga gräs/jordkanter Ja
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar Ja
Körfältsbeskrivning - Körfältsbredd (m) -
Vägbredd (m) 3,5 Övrig kommentar -

Tvärprofilstyp II Digital stillbild, 2015-07-11

Bilaga 3



Gävle

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 555 Spår -
Löpande längd (m) 640 Sprickor Hjulspår
ÅDT, fordon 282 Kanthäng -
ÅDT, tung 76 Höga gräs/jordkanter Ja
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar Ja
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,35
Vägbredd (m) 6,7 Övrig kommentar -

	

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 540 Spår -
Löpande längd (m) 280 Sprickor  Tjäle
ÅDT, fordon 261 Kanthäng Ja
ÅDT, tung 15 Höga gräs/jordkanter Ja
Hastighetsgräns (km/h) 50 Lagningar Ja
Körfältsbeskrivning . Körfältsbredd (m) -
Vägbredd (m) 4,5 Övrig kommentar -

Tvärprofilstyp II Digital stillbild, 2014-06-26

Tvärprofilstyp II Digital stillbild, 2014-06-26

Vägskador av tung trafik



Helsingborg

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 1161 Spår -
Löpande längd (m) 6860 Sprickor Hjulspår
ÅDT, fordon 214 Kanthäng - 
ÅDT, tung 16 Höga gräs/jordkanter Ja 
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar Hjulspår 
Körfältsbeskrivning - Körfältsbredd (m) -
Vägbredd (m) 5,2 Övrig kommentar -

	

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 1172 Spår Ja
Löpande längd (m) 60 Sprickor -
ÅDT, fordon 400 Kanthäng - 
ÅDT, tung 31 Höga gräs/jordkanter - 
Hastighetsgräns (km/h) 40 Lagningar - 
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,5 
Vägbredd (m) 7,5 Övrig kommentar  -

Tvärprofilstyp II Digital stillbild, 2013-05-16

Tvärprofilstyp II Digital stillbild, 2010-08-22

Bilaga 3



Luleå

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 600 Spår Ja
Löpande längd (m) 12954 Sprickor -
ÅDT, fordon 169 Kanthäng - 
ÅDT, tung 10 Höga gräs/jordkanter Ja 
Hastighetsgräns (km/h) 50 Lagningar Ja
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m)  -
Vägbredd (m) 4,5 Övrig kommentar Stående vatten 

	

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 965 Spår -
Löpande längd (m) 1101 Sprickor Ja
ÅDT, fordon 302 Kanthäng - 
ÅDT, tung 22 Höga gräs/jordkanter - 
Hastighetsgräns (km/h) 50 Lagningar Ja
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) -
Vägbredd (m) 6,5 Övrig kommentar Stående vatten 

Tvärprofilstyp III
Karakteriseras av en flackare spårform än tvärprofilstyp I

Tvärprofilstyp III Digital stillbild, 2015-07-11

Tvärprofilstyp III Digital stillbild, 2015-06-28

Vägskador av tung trafik



Gävle

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 516 Spår Ja
Löpande längd (m) 543 Sprickor  -
ÅDT, fordon 259 Kanthäng  -
ÅDT, tung 26 Höga gräs/jordkanter  -
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar Ja 
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3,5 
Vägbredd (m) 7 Övrig kommentar  -

	

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 502 Spår -
Löpande längd (m) 10240 Sprickor  -
ÅDT, fordon 79 Kanthäng  -
ÅDT, tung 8 Höga gräs/jordkanter Ja 
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar - 
Körfältsbeskrivning - Körfältsbredd (m) - 
Vägbredd (m) 5,3 Övrig kommentar -

Tvärprofilstyp III Digital stillbild, 2015-07-11

Tvärprofilstyp III Digital stillbild, 2014-06-26

Bilaga 3



Helsingborg

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 1167 Spår Ja
Löpande längd (m) 1770 Sprickor  -
ÅDT, fordon 173 Kanthäng Ja 
ÅDT, tung 18 Höga gräs/jordkanter Ja 
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar Ja, hjulspår
Körfältsbeskrivning - Körfältsbredd (m) -
Vägbredd (m) 4,5 Övrig kommentar Slaghål

	

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 1169 Spår -
Löpande längd (m) 7623 Sprickor -
ÅDT, fordon 392 Kanthäng -
ÅDT, tung 31 Höga gräs/jordkanter Ja
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar Hjulspår
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) 3,5
Vägbredd (m) 7 Övrig kommentar -

Tvärprofilstyp III Digital stillbild, 2010-08-22

Tvärprofilstyp III Digital stillbild, 2013-05-17

Vägskador av tung trafik



Luleå

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 965 Spår Ja
Löpande längd (m) 1361 Sprickor Hjulspår, tjäle
ÅDT, fordon 300 Kanthäng Ja
ÅDT, tung 22 Höga gräs/jordkanter Ja
Hastighetsgräns (km/h) 50 Lagningar Ja
Körfältsbeskrivning - Körfältsbredd (m) -
Vägbredd (m) 6,5 Övrig kommentar Klimat bidragande faktor

	

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 578 Spår Ja
Löpande längd (m) 815 Sprickor Ja
ÅDT, fordon 148 Kanthäng Ja
ÅDT, tung 8 Höga gräs/jordkanter Ja
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar Ja
Körfältsbeskrivning - Körfältsbredd (m) -
Vägbredd (m) 3,5 Övrig kommentar Klimatinverkan

Tvärprofilstyp IV
Karakteriseras av ett vänsterspår nära vägmitt 

Tvärprofilstyp IV Digital stillbild, 2015-07-11

Tvärprofilstyp IV Digital stillbild, 2015-07-11

Bilaga 3



Gävle

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 540 Spår  Ja
Löpande längd (m) 1050 Sprickor  -
ÅDT, fordon 261 Kanthäng  -
ÅDT, tung 15 Höga gräs/jordkanter  Ja 
Hastighetsgräns (km/h) 50 Lagningar  Ja
Körfältsbeskrivning - Körfältsbredd (m)  -
Vägbredd (m) 4,5 Övrig kommentar Ytbehandlad 

	

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 502 Spår Ja
Löpande längd (m) 420 Sprickor -
ÅDT, fordon 234 Kanthäng -
ÅDT, tung 42 Höga gräs/jordkanter Ja
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar Ja, hjulspår
Körfältsbeskrivning - Körfältsbredd (m) -
Vägbredd (m) 5,4 Övrig kommentar Ytbehandlads

Tvärprofilstyp IV Digital stillbild, 2015-07-11

Tvärprofilstyp IV Digital stillbild, 2011-07-25

Vägskador av tung trafik



Helsingborg

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 1172 Spår Ja
Löpande längd (m) 1280 Sprickor -
ÅDT, fordon 400 Kanthäng Ja
ÅDT, tung 31 Höga gräs/jordkanter Ja
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar -
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m) Ca 3
Vägbredd (m) 6 Övrig kommentar -

	

Väginformation Okulärbesiktning
Vägnummer 1169 Spår Ja
Löpande längd (m) 4343 Sprickor Hjulspår
ÅDT, fordon 392 Kanthäng -
ÅDT, tung 31 Höga gräs/jordkanter Ja
Hastighetsgräns (km/h) 70 Lagningar Ja
Körfältsbeskrivning 1+1 Körfältsbredd (m)  Ca 3,5
Vägbredd (m) 7 Övrig kommentar -

Tvärprofilstyp IV

Tvärprofilstyp IV Digital stillbild, 2010-08-22

Digital stillbild, 2010-08-22

Bilaga 3
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