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TRV underhållsstandard för belagd väg
Syftar till att,
• hålla vägtillståndet på en lämplig nivå som främjar 

trafiksäkerhet, framkomlighet och ett beständigt vägnät.

Uppbyggt kring gränsvärden,
• som anger när en åtgärd bör sättas in.

Används för,
• behovsanalys nationellt.
• att identifiera årgärdssträckor.

Beskrivs med,
• objektivt mätbara mått
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Dagens underhållsstandard

• LO, lokala ojämnheter

• TVF_var, tvärfallsvariation

Dagens mått och inverkan på egenskaper
(VTIs tolkning av Trafikverkets åsikter)
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Lokala ojämnheter (LO)

• Idag finns ett mått i Trafikverkets Pavement Management 
System (PMS).

• Viktigt framförallt för säkerhet och fordonsslitage.

• Indata är de tre längsprofiler som mäts 
per decimeter vid tillståndsinventeringen 
(ingår i den normala inventeringen).

• Dagens LO, en modell för en 3m 
rätskena, simuleras på längsprofilernas 
ovan och undersida och beräknas 
löpande per decimeter.

• Har för svag koppling mellan mätvärdets storlek och 
upplevelsen vid färd över ojämnheten.

• Till exempel kan en 20 mm LO orsakas av en ojämn 
broskarv eller en svacka med 3 m utbredning men 
känslan i ett fordon är helt olika.

Dagens LO föreslås ersättas – motiv

Nytt förslag för LO

• Samma indata, 3 längsprofiler per decimeter
• Quarter Car (IRI) -modellen simuleras på profilerna.
• Ur Quarter Car modellen beräknas accelerationen i 

chassit (komfort/säkerhet) och i hjulet 
(fordonskostnad/säkerhet).

• Modellen ”körs” i skyltad hastighet (jmf. IRI 80 km/h).
• Modellparametrar för personbil och lastbil väljs (IRI p-bil).
• Maximal acceleration inom en 100 m sträcka väljs som 

mått.
• Fyra mått föreslås, ◦ LO för lastbil – chassiacc.

◦ LO för lastbil – däckacc.
◦ LO för personbil – chassiacc.
◦ LO för personbil – däckacc.

Exempel – simulerad ojämnhet (syntetisk profil)

”Lokal ojämnhet” med höjden 50 mm och utbredningen 
varieras från 0,5 m – 15 m i steg om 1 m
Formen väljs till en normalfördelad kurva, uppåtgående 
ojämnhet

Höjd 50 mm

Utbredning 0,5 - 15 m



Exempel – simulerad ojämnhet
höjd 50 mm, utbredning 0,5-15 m

C=personbil
T=lastbil
Wh=hjul
Ch=chassi

Kantdjup – mått för deformationer
• Beskriver deformationer på vägen som inte fångas av 

spårdjupsmåtten.
• Används i underhållsstandarden men VTI föreslår en 

förändring.
• Tidigare har måttet beskrivits som ett medelvärde över 100 

m.
• Ett kantdjup är ofta en lokal företeelse som har en kort 

utbredning.

FÖRSLAG
• Kantdjup ska beräknas per 1 m (tidigare medel per 100 m).
• 100 m sträckan ska representeras av det maximala av 1 m 

kantdjupen (ev. kompletterat med 90 percentilen).

International Roughness Index (IRI)

• Ojämnheter har traditionellt alltid kontrollerats i 
höger hjulspår i Sverige.

• IRI mäts även i vänster hjulspår (ingår i den 
normala tillståndsmätning).

Förslag
• Förändra kontrollen i underhållsstandarden så att 

det maximala värdet av IRI i höger och vänster 
spår används (oförändrade gränsvärden) .

Ytskador

• Beräknas med utgångspunkt från makrotextur och 
megatextur (data per 1 m).

• Utgångspunkt, en homogen beläggning innebär att 
beläggningen är OK.

Förslag
• På stora vägar används både makrotextur och 

megatextur som indikator för ytskador.
• På små vägar används enbart megatextur som 

indikator för ytskador.



Vatten på vägen

• Avsnitt på vägnätet där det teoretiskt kan samlas 
mycket vatten beskrivs av måttet vattenarea.

Förslag
• Gränsvärden i underhållsstandarden för maximalt 

tillåten vattenarea med utgångspunkt från skyltad 
hastighet.

Tvärfallsvariation för tunga fordon

• Beskriver avsnitt på vägen där tunga fordon 
kränger olämpligt mycket.

• Johan Granlund, Vectura, ligger bakom måttet och 
det föreslås ingå i underhållsstandarden.

• Har viss samvariation med kantdjupsmåttet.
• Måttet baseras på tvärfall och skyltad hastighet.
• Extrema värden kan ha samverkan med 

vältolyckor.

Föreslagna mått och inverkan på egenskaper
(VTIs beskrivning av egenskaper)
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Fortsatt arbete
• Prognosmodeller – i och med att vi inte mäter hela 

vägnätet varje år måste vi kunna prognostisera 
måttens utvecklingen.

• Strukturellt mått – saknas
Kombination av Sprickor, Kantdjup, Spårarea, 
Spårdjup, IRI, utveckling av måtten
eller
Traffic Speed Deflectometer (TSD)

• Gränsvärden – sakligt motiverade gränsvärden

• Kvalitetssäkrad datakvalitet från mått till 
slutanvändare.


