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1 Inledning 
Detta dokument beskriver de mått och krav som ingår i underhållsstandard för belagda vägar 2011.  
Standarden avser en målstandard 2021 vid slutet av planeringsperioden för Nationell Plan för 
Transportsystemet 2010 – 2021 (1). De skillnader mot standard som kan identifieras idag (2010) bör 
reduceras fram till 2021. 

Kravnivåer är satta för att identifiera sträckor i behov av åtgärd men inga krav sätts för att beskriva krav 
efter åtgärd. Krav efter åtgärd beskrivs för bitumenbundna slitlager i TRVKB 10 (8) Bitumenbundna lager 
utom ojämnhet i längdled som anges av projektören för varje objekt beroende på befintligt tillstånd, typ av 
åtgärd och trafik. För cementbundna lager finns kraven angivna i AMA Anläggning 10 (24). En mer 
ingående beskrivning av mått, kravnivåer och motiv finns i bilaga 1. I bilagan beskrivs också kommande 
mått som ännu inte är införda i standarden.  

2 Syfte 
För att tillgodose såväl trafikantens som samhällets intressen krävs att vägtillståndet hålls på en lämplig 
nivå. För att trafikanterna skall kunna färdas säkert på vägen med avsedd hastighet krävs en jämn vägyta 
med tillfredsställande friktion (trafiksäker framkomlighet). På vägar med mycket trafik är det 
samhällsekonomiskt lönsamt att ha högre krav. Vägen bör också vara långsiktigt hållbar för att den ska 
kunna användas även av framtida trafikanter till en rimlig kostnad (beständighet).  

Standarden för underhåll av belagda vägar (vägunderhållsstandarden) beskriver det vägtillstånd vid vilket 
underhållsåtgärder bör

Gränsvärden avser vägyta men orsakerna till ett visst tillstånd kan ligga längre ner i konstruktionen. De 
åtgärder som är aktuella för att förbättra tillståndet måste därför vara inriktadet på vägkonstruktion 

 sättas in. Standarden innefattar både funktionellt tillstånd, som är viktigt för 
dagens kunder, och tekniskt tillstånd, som är viktigt för vägens beständighet och därmed för framtida 
kunder.  

och

Standarden syftar dels till att vara underlag för behovsanalys nationellt, dels som underlag för att 
identifiera åtgärdssträckor. Därför uttrycks också standarden med objektivt mätbara mått. 

 
vägyta. 

3 Tillståndsvariabler och gränsvärden 
Standard är normalt uttryckt som ett antal gränsvärden för ett antal tillståndsvariabler. När den angivna 
standarden inte uppfylls bör

Alla gränsvärden gäller för 100-m sträckor. 

 en optimal underhållsåtgärd vidtas, d v s en underhållsåtgärd som inleder en 
åtgärdsstrategi som är den företagsekonomiskt mest lönsamma. För att ange standard används 
tillståndsvariabler som är mätbara och därmed objektivt uppföljningsbara. Vidare är standarden uppdelad 
efter trafikklasser och skyltad hastighet. 

Tillståndsvariabler i standarden är: 

• Längsgående ojämnheter (International Roughness Index, mm/m) 
• Spårdjup (mm) 
• Makrotextur (mm) 
• Kantdjup (mm) 
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Dessa variabler beskriver: 

Det Funktionella tillståndet med krav som är viktiga för väghållningens kunder. Dessa krav beror på 
de effekter tillståndet har för trafikant och omgivning där effekterna beskrivs med modeller som beräknar 
fordonskostnader och reshastighet med bibehållen komfort. Kraven beror också på den kunskap om 
trafikanternas uppfattning om vägarnas tillstånd som kommit fram genom olika undersökningar.  

Det Tekniska tillståndet avser krav som är viktiga för vägnätets beständighet. Gränsvärden för tekniska 
tillståndsvariabler bör representera långsiktigt lägsta väghållarkostnader för att upprätthålla den 
funktionella standarden.  

Gränsen mellan funktionella och tekniska tillståndsvariabler är inte självklar. En teknisk åtgärd som 
exempelvis dränering ger ingen omedelbar förbättring av det funktionella tillståndet men medför att 
nedbrytningstakten bromsas upp.  Den funktionella standarden kan därmed upprätthållas under en längre 
tid.  

Tillståndsvariabler i standarden beskriver både det funktionella och det tekniska tillståndet men beroende 
på orsaken till tillståndet kan åtgärden för att förbättra tillståndet variera. Exempelvis är en åtgärd för att 
reducera spår orsakade av tunga fordon mer omfattande än en åtgärd för att reducera spår orsakade av 
dubbdäcksslitage vid samma åtgärdslängd. 

Tillståndsvariablerna i standarden är inte heltäckande, omkring 60 % av det totala åtgärdsbehovet 
uppskattas kunna beskrivas direkt med det uppmätta tillståndet. Orsaken till det är att en åtgärd och 
omfattningen av ett åtgärdsobjekt kan påverkas även av andra faktorer än vägytans tillstånd: 

• Åtgärder kan bero av skadetillstånd som inte mäts 
o De vägytevariabler som mäts visar inte hela tillståndsbilden utan det finns andra tillstånd 

som också kräver åtgärder. Ett exempel är sprickor, här pågår utveckling av metod för 
automatiserad sprickmätning.  
 

• Andra orsaker kan vara åtgärdskrav från vägintressenter (trafiksäkerhet, miljö, etc.) 
o Orsaken till åtgärd kan vara föranledd av något annat än att den belagda vägen är dålig. 

 
• Förebyggande underhåll 

o Åtgärder tidigareläggs så att de vidtas innan standardens gränsvärden uppnås. Detta 
genomförs för att erhålla en lägre livscykelkostnad. 
 

• Realistiska åtgärdsobjekt  
o Vägytevariablerna redovisas för varje 100 m. Vanligtvis åtgärdas sällan endast 100 m utan 

åtgärdsobjekten är längre. Att åtgärdsobjekten är längre beror på att det sällan är 
ekonomiskt eller praktiskt att etablera en arbetsplats för en allt för kort åtgärdssträcka. 
Ofta är de delar av en åtgärdsträcka i ett sådant tillstånd att de skulle åtgärdas ett eller ett 
par år senare och det är därför väl motiverat med ihopslagning till längre åtgärdsobjekt.  
 

3.1 Leveranskvalitéer – anpassning till Nationell Plan för Transportsystemet 2011-2021  
I den nationella planen (1) finns en uppdelning i vägtyper enligt följande: 

1. Storstadsområden 
2. Övriga nationella stamvägar och anslutningsvägar med genomsnittlig årsdygnstrafik högre än 

8000 fordon 
3. Utpekade pendlings- och servicevägar inklusive vägar för kollektivtrafik  
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4. Övriga för näringslivet utpekade viktiga vägar  
5. Lågtrafikerade vägar och enskilda vägar. 

4 Mål och standard 
Standard betyder utlovat, eftersträvat eller föreskrivet tillstånd. Standarden utgör en precisering av det 
långsiktiga målet uttryckt i uppföljningsbara termer, huvudsakligen tillståndstermer, för olika 
delverksamheter inom drift och underhåll. Standarden är långsiktig och gäller under flera år, utan hänsyn 
till svängningar i resurstilldelning eller väderförhållanden.  

Standarden är definierad som kravnivåer för olika tillståndsmått hos vägnätets olika beståndsdelar och 
delverksamheter. Standarden är baserad på samhällsekonomiska bedömningar. Den verifieras med 
effektberäkningar av olika tillstånd men också utifrån Trafikverkets mångåriga erfarenheter av 
trafikanternas behov, vägnätets nedbrytning och internationella jämförelser. Om möjligt verifieras 
standarden genom en samhällsekonomisk eller företagsekonomisk kalkyl. Standarden bygger på tre 
huvudmål:  

• Vägnätets beständighet säkras för att undvika successiva kostnadsökningar av drift och underhåll 
och för att kunna erbjuda trafikanter bra standard även i framtiden. Standarden bör i princip 
baseras på företagsekonomiska beräkningar av långsiktigt lägsta väghållarkostnad vid uppfyllande 
av den kundrelaterade standarden (trafiksäker framkomlighet). 

• Trafiksäker framkomlighet vid måttliga krav på hastighet och komfort erbjuds trafikanterna på 
alla vägar (grundläggande standard). Standarden bygger på samhällsekonomiska bedömningar 
och Trafikverkets mångåriga kunskap om kundernas förväntningar.  

• Trafiksäker framkomlighet vid högre krav på hastighet och komfort (lönsam standard) erbjuds 
trafikanterna på vägar med högre trafik om en samhällsekonomisk bedömning visar tillräcklig 
lönsamhet. Standarden bör i princip baseras, där det är möjligt, på samhällsekonomiska 
beräkningar med redovisad nettonuvärdeskvot.  

Samtliga vägåtgärder ska dessutom utföras på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt. 

För belagda vägar har regionernas underförstådda standard dokumenterats och harmoniserats. Den är nu 
uttryckt huvudsakligen i mätbara termer.  

Kravnivåerna i underhållsstandarden är uppdelade beroende på trafikklasser och skyltad hastighet. 
Följande trafikklasser används: 

• 0-249 fordon/dygn 
• 250-499 fordon/dygn 
• 500-999 fordon/dygn 
• 1000-1999 fordon/dygn 
• 2000-3999 fordon/dygn 
• 4000-7999 fordon/dygn 
• >8000 fordon/dygn 

Underhållsstandarden beskriver användarnas krav på leveranskvalitet men följande anpassning görs: 

Alla vägar av vägtyp 2 (övriga stamvägar) med trafik < 1000 fordon/dygn har kravnivåer 
motsvarande de som gäller i trafikklass 1000-1999 fordon/dygn 
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5 Användning 
Vägunderhållsstandarden är en måttstock av stor betydelse för styrning av vägunderhåll både på riksnivå 
och regionalt. Vägunderhållsstandarden används på nationell nivå för styrning av vägunderhåll genom:  

• Målnedbrytning/budgetfördelning på regioner. 
• Uppföljning av uppnådda resultat. 

Analyserna görs både för interna behov och för rapportering till uppdragsgivare och kunder. 
Vägunderhållsstandarden används regionalt för styrning av vägunderhåll genom:  

• Målnedbrytning/budgetfördelning på län/distrikt.  
• Identifiering av åtgärdskandidater. 

Underhållsansvariga söker ut vägsträckor och platser där en jämförelse med standarden pekar på 
möjligt åtgärdsbehov.  

• Uppföljning av uppnådda resultat. 

Analyserna görs både för den interna styrningen och för rapportering till verksledningen.  

6 Definitioner 
Funktionella krav är krav ställda utifrån de behov som dagens trafik ställer.  

Optimal åtgärd är den åtgärd som uppfyller standardens krav till långsiktigt lägsta väghållarkostnad. En 
kedja av optimala åtgärder bildar en optimal åtgärdsstrategi (underhållstrategi). 

Standard avser kraven på hur vägens tillstånd borde vara. Standard anges i huvudsak som ett antal 
gränsvärden för tillståndsvariablerna. Överskridande av något gränsvärde bör utlösa en åtgärd.  

Tekniska krav är krav ställda utifrån behovet att bevara vägarna för framtida trafik.  

Tillstånd avser vägens skick vid ett visst tillfälle. Tillståndet beskrivs med ett antal tillståndsvariabler. 

Vägkonstruktion innefattar vägkropp med undergrund, diken, avvattningsanordningar, slänter och 
andra väganordningar. 

7 Standardkrav 
Standarden omfattar egenskaperna Ojämnhet i längdled, spårdjup, makrotextur och kantdjup. Vidare är 
standarden uppdelad efter trafikklasser och skyltad hastighet. 

 

7.1 Ojämnheter mätta som IRI-värden med mätbil 
Krav på längsgående ojämnheter mätta som IRI-värden i mm/m, som medelvärden över 100 m, med 
hänsyn till trafikmängd och skyltad hastighet redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1 Krav på IRI-värden i mm/m baserade på trafik och skyltad hastighet 

Trafik (fordon/dygn) Skyltad hastighet (km/h) 

 
120 110 100 90 80 70 60 50 

0-250 
 

≤ 4,3 ≤ 4,7 ≤ 5,2 ≤ 5,9 ≤ 6,7 ≤ 6,7 ≤ 6,7 

250-500 
 

≤ 4,0 ≤ 4,4 ≤ 4,9 ≤ 5,5 ≤ 6,3 ≤ 6,3 ≤ 6,3 

500-1000 
 

≤ 3,7 ≤ 4,1 ≤ 4,5 ≤ 5,1 ≤ 5,8 ≤ 5,8 ≤ 5,8 

1000-2000 
 

≤ 3,0 ≤ 3,3 ≤ 3,7 ≤ 4,2 ≤ 4,8 ≤ 5,2 ≤ 5,2 

2000-4000 ≤ 2,4 ≤ 2,6 ≤ 2,9 ≤ 3,2 ≤ 3,6 ≤ 4,1 ≤ 4,9 ≤ 4,9 

4000-8000 ≤ 2,4 ≤ 2,6 ≤ 2,9 ≤ 3,2 ≤ 3,6 ≤ 4,1 ≤ 4,9 ≤ 4,9 

>8000 ≤ 2,4 ≤ 2,6 ≤ 2,9 ≤ 3,2 ≤ 3,6 ≤ 4,1 ≤ 4,9 ≤ 4,9 
 

 

7.2 Spårdjup mätt med mätbil 
Krav på spårdjup, mätt i mm som medelvärden över 100 m sträcka, med hänsyn till trafikmängd och 
skyltad hastighet redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2 Krav på spårdjup i mm baserade på trafik och skyltad hastighet 

Trafik (fordon/dygn) Skyltad hastighet (km/h) 

 
120 110 100 90 80 70 60 50 

0-250 
 

≤ 18,0 ≤ 18,0 ≤ 24,0 ≤ 24,0 ≤ 30,0 ≤ 30,0 ≤ 30,0 

250-500 
 

≤ 18,0 ≤ 18,0 ≤ 22,0 ≤ 22,0 ≤ 27,0 ≤ 27,0 ≤ 27,0 

500-1000 
 

≤ 18,0 ≤ 18,0 ≤ 20,0 ≤ 20,0 ≤ 24,0 ≤ 24,0 ≤ 24,0 

1000-2000 
 

≤ 15,0 ≤ 16,0 ≤ 17,0 ≤ 18,0 ≤ 20,0 ≤ 21,0 ≤ 21,0 

2000-4000 ≤ 13,0 ≤ 13,0 ≤ 14,0 ≤ 14,0 ≤ 16,0 ≤ 16,0 ≤ 18,0 ≤ 18,0 

4000-8000 ≤ 13,0 ≤ 13,0 ≤ 14,0 ≤ 14,0 ≤ 16,0 ≤ 16,0 ≤ 18,0 ≤ 18,0 

>8000 ≤ 13,0 ≤ 13,0 ≤ 14,0 ≤ 14,0 ≤ 16,0 ≤ 16,0 ≤ 18,0 ≤ 18,0 
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7.3  Kantdjup mätt med mätbil 
Krav på kantdjup, mätt i mm som medelvärden över 100 m sträcka, med hänsyn till trafikmängd och 
skyltad hastighet redovisas i tabell 3. 

Tabell 3 Krav på kantdjup i mm baserade på trafik och skyltad hastighet 

Trafik (fordon/dygn) Skyltad hastighet (km/h) 
  120 110 100 90 80 70 60 50 

0-250 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 
250-500 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 

500-1000 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 
1000-2000 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 
2000-4000 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 
4000-8000 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 

>8000 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 
 

7.4 Textur 
Krav på makrotextur, mätt i mm som medelvärden över 100 m sträcka, med hänsyn till trafikmängd, 
vägbredd och skyltad hastighet redovisas i tabell 4. 

Tabell 4 Krav på makrotextur, Mean Profile Depth (MPD) i mm baserade på trafik och skyltad hastighet 

Trafik (fordon/dygn) Skyltad hastighet (km/h) 

 
120 110 100 90 80 70 60 50 

0-250 
 

≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20 

250-500 
 

≥ 0,25 ≥ 0,25 ≥ 0,25 ≥ 0,25 ≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20 

500-1000 
 

≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,25 ≥ 0,25 ≥ 0,25 ≥ 0,25 

1000-2000 
 

≥ 0,33 ≥ 0,33 ≥ 0,33 ≥ 0,28 ≥ 0,28 ≥ 0,28 ≥ 0,28 

2000-4000 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,30 

4000-8000 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,30 

>8000 ≥ 0,40 ≥ 0,40 ≥ 0,40 ≥ 0,40 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 
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1  Inledning 
Detta dokument beskriver de mått och krav som ingår och kan komma att ingå i Underhållsstandard för 
belagda vägar i framtiden, samt motiv för krav för vissa av dessa mått. Standarden avser en målstandard 
2021 dvs. vid slutet av planeringsperioden för Nationell Plan för Transportsystemet 2010 – 2021 (1).  

Krav efter åtgärd beskrivs för bitumenbundna slitlager i TRVKB 10 Bitumenbundna lager (8) utom 
ojämnhet i längdled som anges av projektören för varje objekt beroende på befintligt tillstånd, typ av 
åtgärd och trafik. För cementbundna lager finns kraven angivna i AMA Anläggning 10 (24). 

Beskrivningen av i underhållsstandarden använda mått är till stor del baserad på VTI Rapport 718 
”Svenska vägtillståndsmått då, nu och i morgon. Del 2: Nu - år 2005 – 2009” (2). 

2 Bakgrund 
De första uttalade reglerna för underhåll och drift (RUD) utkom 1990 som intern föreskrift för Statlig 
Väghållning (4). Den bestod dels av föreskriftstexter och dels av rådstexter. Avsikten var att få en jämn 
standard över landet, en rikslikare, där tillstånd beskrevs med hjälp av fastställda mätmetoder.  

Reglerna togs fram efter ett omfattande förarbete med insatser från dåvarande Vägverkets centrala, 
regionala och lokala enheter samt VTI. I ett inledande kapitel angavs de definitioner, dimensionerings-
förutsättningar och mätmetoder som skulle tillämpas. Belagda vägar och grusvägar indelades i 
standardklasser beroende på trafikflöde, total årsmedeldygnstrafik (ÅDTt) och vägkategori.  

För belagda vägar angavs maxvärden för spårdjup (mm) och ojämnhet (IRI mm/m). Krav gällde för 20 m 
respektive 400 m sträckor. För vägnät angavs en genomsnittlig standard med en fördelning (percentiler) 
med max- och minvärden för spårdjup och för jämnhet. 

Krav efter åtgärd beskrevs som krav på att spårdjup och ojämnhet skulle understiga värden angivna i 
tabeller och beroende på funktionstid och trafikbelastning. 

Vid införandet av RUD uppkom svårigheter att tillämpa reglerna beroende på osäkerhet om vilka åtgärder 
som skulle sättas in för att nå en viss fördelning av tillstånd inom vägnätet. Olika modeller användes med 
prioriteringsklasser för att bedöma vilka åtgärder som skulle sättas in. Dessa åtgärder har under åren lett 
till en jämnare fördelning av tillståndet över landet och en förbättring, vilket visas genom de 
tillståndsmätningar som fortlöpande utförs. Ett annat problem var att standarden inte var anpassad till 
dåvarande Vägverkets faktiska anslag. Ytterligare ett problem var att standarden hanterade bara 
ojämnheter (symptom) och inte det tekniska tillståndet och dess betydelse för identifiering av behovet av 
förebyggande åtgärder. 

I NPVS, Nationell Plan för vägtransportsystemet 2004-2015 redovisas en målstandard för underhåll av 
belagda vägar. Denna målstandard var ett underlag vid val av underhållsobjekt. Kravvärdena var också 
anpassade till Vägverkets dokument ”Belagda vägar – målstandard och bärighetsmål 2002” (3). 

Under den senaste tiden har ett antal tillståndsvariabler och nya kunskaper tillkommit. Detta ger 
möjlighet att uttrycka standarden tydligare, dels för att kunna göra ett säkrare och mera objektivt val av 
underhållsobjekt och dels för att förbättra uppföljningsmöjligheterna.  
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En plan för transportsystemet (1) 2010-2021 upprättades 2010. I denna definieras vilka leveranskvaliteter 
som ska uppnås 2021.  

3 Drift- och underhållsstandard 

3.1 Kundernas behov idag och i framtiden 
Väghållningens kunder är alla de som har behov av att använda vägnätet – bilister, resenärer i 
kollektivtrafik, cyklister, fotgängare o s v. Kunder är både unga och gamla, kvinnor och män, med eller 
utan funktionshinder, med eller utan fordon. Kunderna vill kunna trafikera vägnätet på ett säkert sätt, 
med rimlig nivå på fordonskostnader, hastighet och komfort. De vill kunna lita på att vägen är framkomlig 
hela året, även under snöstormar eller under tjällossningen. Den bilburna trafiken ska inte störa boende 
efter vägarna. Vägnätet ska kunna användas även av framtida kunder. Trafikverket måste säkra vägnätets 
långsiktiga hållbarhet (beständighet) så att produkten kan erbjudas inte bara idag utan också i framtiden.  

3.2 Drift och underhåll 
Trafikverket som väghållare förvaltar vägnätet genom drift- och underhållsåtgärder och vidareutvecklar 
det genom förbättrings- och investeringsåtgärder: 

• Driftens uppgift är att kontinuerligt hålla vägnätet i användbart skick för trafiken och att 
förebygga och eliminera akuta hot mot vägnätets beständighet. Driftåtgärder är normalt 
begränsade och kortsiktiga.  

• Underhållets uppgift är att upprätthålla och återställa vägnätets tillstånd genom större 
långsiktiga åtgärder. 

• Förbättringens uppgift är att i befintlig väglinje förbättra vägens funktion, t ex genom bättre 
utformning, bättre vägutrustning, högre bärighet eller mer trafiksäker omgivning.  

• Investeringens uppgift är att bygga nya vägsträckor som komplement till eller ersättning för de 
befintliga.  

I motsats till investeringar med klara nollalternativ innebär drift och underhåll att fortlöpande ombesörja 
att vägen hålls i ett för trafikanter och väghållare acceptabelt tillstånd. De avvägningar som måste göras 
handlar om: 

• Vilket tillstånd som erbjuds trafikanterna, t ex acceptabelt spårdjup. Bra tillstånd kostar mer för 
väghållaren, men ger lägre trafikantkostnader.  

• Vilken åtgärdsstrategi som bör väljas för att säkra vägnätets beständighet med hjälp av 
underhållsåtgärder. Detta innefattar frågeställningen när åtgärd ska utföras och vilken åtgärd som 
ska väljas för att få en låg långsiktig kostnad (LCC). Normalt anses det mest ekonomiskt att utföra 
underhåll preventivt, d v s bromsa nedbrytningen genom att upprätthålla ett bra tillstånd.  

3.3 Leveranskvalitéer – anpassning till Nationell Plan för Transportsystemet 2011-2021  
I den nationella planen (1) bygger drift- och underhållsstrategierna på en indelning av vägnätet baserad på 
typ av trafik och trafikvolymer och på hur resenärer och transportköpare använder transportsystemet. 
Utifrån denna indelning ställs kravnivåer för leveranskvaliteter upp för respektive väg-typ. Drift och 
underhållsstrategierna i nationella planen inriktas mot följande leveranskvaliteter:  

• Framkomlighet är den förväntade res- och transporttiden som en konsekvens och förutsättning av 
bärighet och ”fria rummet” samt stopp, hinder och störningar. I framkomlighet ingår punktlighet.  

• Robusthet är transportsystemets förmåga att stå emot och hantera större störningar såsom 
naturkatastrofer och större olyckor.  
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• Trafik- och trafikantinformation är information om normalläge, störningar, prognoser och 
alternativa förslag, för trafikantens, resenärens eller transportörens beslut om resan eller 
transporten. Här ingår också vägledning och styrning.  

• Bekvämlighet är trygghet och komfort. Exempel på sådant som påverkar komforten är 
ojämnheter, buller, möjlighet till rast och vila, estetisk och välskött omgivning.  

• Säkerhet är att resan och transporten ska kunna genomföras med minsta möjliga risk för olyckor 
och tillbud samt att människor ska kunna vistas säkert i närheten av vägnätet.  

• Användbarhet är åtkomst till ett utpekat vägnät för alla.  

Miljömål och miljökrav ska alltid beaktas. Drift- och underhållsverksamheten ska inriktas mot att 
transporterna kan utföras så att målen för leveranskvaliteterna uppnås. 

I den nationella planen (1) finns en uppdelning i vägtyper enligt följande: 

1. Storstadsområden 
2. Övriga nationella stamvägar och anslutningsvägar med genomsnittlig årsdygnstrafik högre än 

8000 fordon 
3. Utpekade pendlings- och servicevägar inklusive vägar för kollektivtrafik  
4. Övriga för näringslivet utpekade viktiga vägar  
5. Lågtrafikerade vägar och enskilda vägar  

Utifrån användarnas krav på leveranskvalitet beskrivs tre generella målnivåer för dessa vägtyper: en 
basnivå, en nivå + och en nivå ++. Dessa ligger till grund för de målnivåer som därefter har angetts för 
respektive vägtyp. Underhållsstandarden är upprättad för att bidra till att målnivåerna för 2021 ska 
uppnås. 

3.4 Mål för drift och underhåll 
Det långsiktiga målet för drift och underhåll är att erbjuda alla trafikanter en god framkomlighet under 
säkra förhållanden året runt, nu och i framtiden, inom ramen för vad vägens fysiska utformning och 
bärighet medger och med hänsyn till miljön. Det långsiktiga målet har i princip varit oförändrat under 
många år, men dess innehåll har successivt preciserats. Det kan beskrivas med hjälp av tre delmål: 

• Nöjda kunder genom ett vägnät som är i ett trafiksäkert och framkomligt tillstånd. Nöjda 
kunder är ett strategiskt överlevnadsmål för varje organisation. Drift- och 
underhållsverksamheten har stor betydelse för medborgarnas och näringslivets tilltro till vägnätet. 
Detta beror både på vägåtgärderna och på den kontinuerliga dialogen med dem som berörs av och 
utnyttjar vägnätet. Den bästa investeringen gör föga nytta om framkomligheten eller 
trafiksäkerheten är begränsad på grund av snö, vatten, potthål, ojämnheter o s v.  

• Miljöhänsyn genom att bevara natur- och kulturvärden. Drift- och underhållsverksamheten har 
stor betydelse för att bevara och förbättra villkoren för djur- och växtliv. Även hänsyn till olika 
kulturvärden är central med tanke på de stora kulturvärden som ofta är kopplade till gamla 
vägmiljöer.  

• Vägnätets beständighet genom underhåll som säkrar framtida funktion. Drift- och 
underhållsverksamheten har avgörande betydelse för att säkerställa vägnätet. Driften ska 
förebygga och undanröja akuta hot mot beständigheten och underhållet ska periodiskt återställa 
vägnätets tillstånd så att det kan stå emot trafikens och klimatets nedbrytande effekter. 
Underhållet ska genomföras på ett sätt som ger den långsiktigt bästa totalekonomin för samhället 
som helhet. Detta innebär exempelvis att genomföra förebyggande underhåll som säkrar den 
långsiktiga funktionen och undanröjer risken för framtida kostnadskrävande åtgärder med stora 
trafikstörningar.  
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Måluppfyllelsen mäts genom uppföljning av vägnätets tillstånd, trafikantbetyg och miljöeffekter. 
Uppföljningen av vägnätets tillstånd sker mot en riksgemensam långsiktig drift- och underhållsstandard. 
Det viktigaste aggregerade måttet för driften är uppnått drifttillstånd. Det är definierat som andel 
stickprovsobservationer där driftstandarden är uppnådd varvid olika verksamheters andelar vägs ihop 
med hjälp av deras respektive årskostnader. Det viktigaste aggregerade måttet för underhållet är brist 
jämfört med underhållsstandarden. Det är definierat som kostnad för de optimala 
underhållsåtgärder som krävs för att höja det aktuella tillståndet till underhållsstandardens kravnivå. 

3.5 Mål och standard 
Standard betyder utlovat, eftersträvat eller föreskrivet tillstånd. Standarden utgör en precisering av det 
långsiktiga målet uttryckt i uppföljningsbara termer, huvudsakligen tillståndstermer, för olika 
delverksamheter inom drift och underhåll. Standarden är långsiktig och gäller under flera år, utan hänsyn 
till svängningar i resurstilldelning eller väderförhållanden.  

Standarden är definierad som kravnivåer för olika tillståndsmått hos vägnätets olika beståndsdelar och 
delverksamheter. Standarden är baserad på samhällsekonomiska bedömningar. Den verifieras med 
effektberäkningar av olika tillstånd men också utifrån Trafikverkets mångåriga erfarenheter av 
trafikanternas behov, vägnätets nedbrytning och internationella jämförelser. Om möjligt verifieras 
standarden genom en samhällsekonomisk eller företagsekonomisk kalkyl. Standarden bygger på tre 
huvudmål:  

• Vägnätets beständighet säkras för att undvika successiva kostnadsökningar av drift och underhåll 
och för att kunna erbjuda trafikanter bra standard även i framtiden. Standarden bör i princip 
baseras på företagsekonomiska beräkningar av långsiktigt lägsta väghållarkostnad vid uppfyllande 
av den kundrelaterade standarden (trafiksäker framkomlighet). 

• Trafiksäker framkomlighet vid måttliga krav på hastighet och komfort erbjuds trafikanterna på 
alla vägar (grundläggande standard). Standarden bygger på samhällsekonomiska bedömningar 
och Trafikverkets mångåriga kunskap om kundernas förväntningar.  

• Trafiksäker framkomlighet vid högre krav på hastighet och komfort (lönsam standard) erbjuds 
trafikanterna på vägar med högre trafik om en samhällsekonomisk bedömning visar tillräcklig 
lönsamhet. Standarden bör i princip baseras, där det är möjligt, på samhällsekonomiska 
beräkningar med redovisad nettonuvärdeskvot.  

Samtliga vägåtgärder ska dessutom utföras på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt. 

För belagda vägar har regionernas underförstådda standard dokumenterats och harmoniserats. Den är nu 
uttryckt huvudsakligen i mätbara termer.  

Kravnivåer i underhållsstandarden är uppdelat beroende på trafikklasser och skyltad hastighet. Följande 
trafikklasser används: 

• 0-249 fordon/dygn 
• 250-499 fordon/dygn 
• 500-999 fordon/dygn 
• 1000-1999 fordon/dygn 
• 2000-3999 fordon/dygn 
• 4000-7999 fordon/dygn 
• >8000 fordon/dygn 

Underhållsstandarden beskriver användarnas krav på leveranskvalitet men följande anpassning görs: 
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Alla vägar av vägtyp 2 (övriga stamvägar) med trafik < 1000 fordon/dygn har kravnivåer 
motsvarande de som gäller i trafikklass 1000-1999 fordon/dygn 

3.6 Tillståndsvariabler och gränsvärden 
Standard är normalt uttryckt som ett antal gränsvärden för ett antal tillståndsvariabler. Om ett gränsvärde 
överskrids bör en åtgärd vidtas. För att ange standard används tillståndsvariabler som är mätbara och 
därmed objektivt uppföljningsbara. Tillståndsvariablerna delas upp i: 

Funktionella tillståndsvariabler med krav som beskriver vad som är viktigt för väghållningens 
kunder. Dessa krav beror på de effekter tillståndet har för trafikant och omgivning där effekterna beskrivs 
med modeller som beräknar fordonskostnader och reshastighet med bibehållen komfort. Kraven påverkar 
också miljön t ex genom emission av partiklar och buller. Kraven beror också på den kunskap om 
trafikanternas uppfattning om vägarnas tillstånd som kommit fram genom olika undersökningar. 

Tekniska tillståndsvariabler med krav som är viktiga för vägnätets beständighet. Hit hör exempelvis 
sprickor, brister i avvattning och bärighet. Gränsvärden för tekniska tillståndsvariabler bör representera 
långsiktigt lägsta väghållarkostnader för att upprätthålla den funktionella standarden.  

Gränsen mellan funktionella och tekniska tillståndsvariabler är inte självklar. En teknisk åtgärd som 
exempelvis dränering ger ingen omedelbar förbättring av det funktionella tillståndet men medför att 
nedbrytningstakten bromsas upp.  Den funktionella standarden kan därmed upprätthållas under en längre 
tid.  

3.7 Användning av standard 
Standarden utgör den referens mot vilken tillståndet värderas. Standarden har flera användningsområden. 
De viktigaste är: 

• Kommunikation med uppdragsgivare och kunder.  
• Målformulering och resultatuppföljning inom den interna styrningen. 
• Underlag vid åtgärdsplaneringen 

3.7.1 Kommunikation med uppdragsgivare och kunder 
Trafikverket använder standarden för att i förväg informera uppdragsgivare och kunder om förväntade 
resultat. I efterhand används standarden som referens för redovisning av uppnådda resultat.  

3.7.2 Målformulering och resultatuppföljning inom Trafikverket 
I den interna styrningen används standarden för att formulera mål för olika organisatoriska eller 
geografiska enheter och sedan följa upp uppnådda resultat. Målen och resultaten är i regel beroende av 
allokerade resurser.  

3.7.3 Underlag vid åtgärdsplaneringen 
Standarden används för att identifiera åtgärdskandidater. Eftersom de i standarden använda 
mätvariablerna inte täcker alla tillståndsvariabler som orsakar åtgärd kompletteras urvalet av 
åtgärdskandidater baserat på resultat från visuella inspektioner, synpunkter från väganvändare mm. 
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4 Standardkrav 

4.1 Allmänt 
Standard är normalt uttryckt som ett antal gränsvärden för ett antal tillståndsvariabler. När den angivna 
standarden inte uppfylls bör

Alla tillståndsvariabler som används är mätbara eller kommer att vara mätbara.  

 en optimal underhållsåtgärd vidtas, d v s en underhållsåtgärd som inleder en 
åtgärdsstrategi som är den företagsekonomiskt mest lönsamma. 

Beskrivning av i underhållsstandarden använda mått är till stor del baserad på VTI Rapport 718 ”Svenska 
vägtillståndsmått då, nu och i morgon; Del 2: Nu - år 2005 – 2009” (2). 

För följande variabler är gränsvärden angivna: 

• Längsgående ojämnheter (International Roughness Index, mm/m) 
• Spårdjup (mm) 
• Makrotextur (mm) 
• Kantdjup (mm) 

För övriga variabler är ännu inga gränsvärden angivna alla gränsvärden gäller för 100-m sträckor. 

Tillståndsvariabler i standarden beskriver både det funktionella och det tekniska tillståndet men beroende 
på orsaken till tillståndet kan åtgärden för att förbättra tillståndet variera. Exempelvis är en åtgärd för att 
reducera spår orsakade av tunga fordon mer omfattande än en åtgärd för att reducera spår orsakade av 
dubbdäcksslitage vid samma åtgärdslängd. 

Tillståndsvariablerna i standarden är inte heltäckande, omkring 60 % av det totala åtgärdsbehovet 
uppskattas kunna beskrivas direkt med det uppmätta tillståndet. Orsaken till det är att en åtgärd och 
omfattningen av ett åtgärdsobjekt kan påverkas även av andra faktorer än vägytans tillstånd: 

• Åtgärder kan bero av skadetillstånd som inte mäts 
o De vägytevariabler som mäts visar inte hela tillståndsbilden utan det finns andra tillstånd 

som också kräver åtgärder. Ett exempel är sprickor, här pågår utveckling av metod för 
automatiserad sprickmätning.  
 

• Andra orsaker kan vara åtgärdskrav från vägintressenter (trafiksäkerhet, miljö, etc.) 
o Orsaken till åtgärd kan vara föranledd av något annat än att den belagda vägen är dålig. 

 
• Förebyggande underhåll 

o Åtgärder tidigareläggs så att de vidtas innan standardens gränsvärden uppnås. Detta 
genomförs för att erhålla en lägre livscykelkostnad. 
 

• Realistiska åtgärdsobjekt  
o Vägytevariablerna redovisas för varje 100 m. Vanligtvis åtgärdas sällan endast 100 m utan 

åtgärdsobjekten är längre. Att åtgärdsobjekten är längre beror på att det sällan är 
ekonomiskt eller praktiskt att etablera en arbetsplats för en allt för kort åtgärdssträcka. 
Ofta är de delar av en åtgärdsträcka i ett sådant tillstånd att de skulle åtgärdas ett eller ett 
par år senare och det är därför väl motiverat med ihopslagning till längre åtgärdsobjekt.  
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4.1.1 Mätning 
Tillståndet kan för ett flertal variabler mätas med hjälp av speciella mätbilar. Mätförfarandet beskrivs i 
metodbeskrivningar enligt tabell 1. 

Tabell 1 Metodbeskrivningar vid mätning av vägyteegenskaper. 

Metod nr Titel VV Publ nr 

VVMB 104 Bestämning av friktion på belagd yta 1990:17 

VVMB 121 Vägytemätning med mätbil; vägnätsmätning 2009:78 

VVMB 122 Vägytemätning med mätbil; objektmätning 2009:79 

VVMB 501 Funktionskontroll av vägmarkering 2001:16 

VVMB 82 Bestämning av friktion 1987:142 

 

Metodbeskrivningarna beskriver mätförfarandet. Baserat på resultaten från mätningarna beräknas 
ytterligare mått. Dessa beräknade mått och dess beräkningsmodeller beskrivs i (2) och (5). 

Trafikverket mäter årligen tillståndet avseende jämnhet i längdled och tvärled på hela det statliga 
huvudvägnätet. De mindre vägarna mäts vart tredje till sjätte år och för övriga år prognostiseras 
tillståndet. Mätningen utförs i ett körfält i en riktning för tvåfältiga vägar. På tre- och fyrfältiga vägar mäts 
höger körfält i båda riktningarna. Genom att analysera mätresultaten erhålls en objektiv bild av tillståndet 
för olika parametrar och förändringar av tillståndet mellan olika år kan tas fram.  

Mätningar har skett sedan 1987 vilket innebär att det finns en god kunskap om vägnätets 
tillståndsutveckling. Eftersom varje vägavsnitt vanligtvis har flera mätningar från olika tidpunkter kan 
trender för hur tillståndet förändras följas. Trender används också för att göra prognoser på tillståndet.  

4.1.2 Mått 
Sedan mätningarna startade 1987 har utvecklingen gått framåt. Mättekniken har utvecklats och kvalitén 
har förbättrats. Detta har lett till att nya mått för egenskaper som påverkar såväl trafiksäkerhet som 
framkomlighet successivt har tagits fram. Komplettering med de nya måtten i standarden ger en bättre 
beskrivning av det vägytetillstånd som möter trafikanten.  

För längsgående ojämnhet introduceras, som ett komplement till ojämnhetsmåttet IRI, måttet lokala 
ojämnheter över 100 m delsträckor. När det gäller jämnhet i tvärled finns också en komplettering med 
måttet teoretiskt vattenarea. Måttet visar risken för kvarstående vatten i spåren, vilket ökar risken för 
vattenplaning.  

En annan komplettering av ojämnheten i tvärled utgör spårdjupet uppmätt som kantdjup. Måttet 
benämns även kanthäng och spår av denna karaktär kan vara mycket besvärliga, speciellt för den tunga 
trafiken. 

Makrotextur har mätts sedan 2005 men mätresultaten har utnyttjats i begränsad omfattning. I standarden 
introduceras gränsvärden för minsta tillåtna textur, vilken har en koppling till friktion. 

Friktion är en egenskap som är ytterst viktig för trafiksäkerheten. Friktion mäts normalt med mätbil. På 
mindre ytor, där mätbilen inte kan användas, finns alternativa sätt att mäta friktion. Friktionsbrister 
åtgärdas omedelbart och friktionen är därför i normalfallet mycket sällan lägre än angiven standard. 
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Mätningar utförs därför nästan uteslutande på platser där halka uppmärksammats. Platser där detta kan 
inträffa är t ex vid misslyckade beläggningsutföranden och vid trafikpolering av beläggningar med 
poleringsbenäget stenmaterial.  

I figur 1 sammanfattas de egenskaper som finns med i den nu införda standarden, de som kommer att 
införas längre fram och de som sannolikt inte kommar att införas och deras status.  
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4.2 Ojämnhet i längdled 
Ojämnhet i längdled mäts vanligen med mätbil såväl vid Trafikverkets tillståndsmätningar som vid 
kvalitetskontroll av entreprenader. Vid tillståndsmätningar på vägnät används metodbeskrivning VVMB 
121 ”Vägytemätning med mätbil; vägnätsmätning.” (6) Vid kvalitetskontroll av vägobjekt används 
metodbeskrivning VVMB 122 ”Vägytemätning med mätbil; objektmätning” (7). 

4.2.1 Ojämnhet mätt som IRI, medelvärden över 100 m 

4.2.1.1 Mått 
Måttet IRI, International Roughness Index, är ett mått på ojämnheter i längdled som anses ge en 
uppfattning om vägens trafikantkomfort. Måttet uttrycks i mm/m och anger ojämnheten i mm som 
medelvärde över en meter. Kraven i standarden är angivna som medelvärden över 100 m. Kraven avser 
medelvärden i höger hjulspår för resp. sträcka.  

Måttet har kritiserats men är fortfarande det som används mest internationellt. Måttet har använts under 
lång tid i Sverige och det statistiska materialet är omfattande. Ett byte till en annan metod eller ett annat 
mått, som inte kan relateras till tidigare mätresultat, skulle omöjliggöra jämförelser bakåt till tidigare 
mätningar. Tidigare har medelvärden över 20 m resp. 400 m använts. I samband med övergång till 
medelvärden över 100 m kommer tidigare mätdata att arbetas om till medelvärden över 100 m så att 
jämförelsen med historiska data underlättas. 

4.2.1.2 Krav 
I tabell 2 redovisas kraven på IRI-värden som medelvärden över 100 m vid olika hastighet och trafik i 
underhållsstandarden. Kraven redovisas grafiskt i figur 2. 

Tabell 2 Krav på IRI-värden i mm/m över 100 m baserade på trafik och skyltad hastighet. 

Trafik (fordon/dygn) Skyltad hastighet (km/h) 

  120 110 100 90 80 70 60 50 

0-250 
 

≤ 4,3 ≤ 4,7 ≤ 5,2 ≤ 5,9 ≤ 6,7 ≤ 6,7 ≤ 6,7 

250-500 
 

≤ 4,0 ≤ 4,4 ≤ 4,9 ≤ 5,5 ≤ 6,3 ≤ 6,3 ≤ 6,3 

500-1000 
 

≤ 3,7 ≤ 4,1 ≤ 4,5 ≤ 5,1 ≤ 5,8 ≤ 5,8 ≤ 5,8 

1000-2000 
 

≤ 3,0 ≤ 3,3 ≤ 3,7 ≤ 4,2 ≤ 4,8 ≤ 5,2 ≤ 5,2 

2000-4000 ≤ 2,4 ≤ 2,6 ≤ 2,9 ≤ 3,2 ≤ 3,6 ≤ 4,1 ≤ 4,9 ≤ 4,9 

4000-8000 ≤ 2,4 ≤ 2,6 ≤ 2,9 ≤ 3,2 ≤ 3,6 ≤ 4,1 ≤ 4,9 ≤ 4,9 

>8000 ≤ 2,4 ≤ 2,6 ≤ 2,9 ≤ 3,2 ≤ 3,6 ≤ 4,1 ≤ 4,9 ≤ 4,9 
  

 

 



     

     

 12 

 

Figur 2 Krav på IRI-värden över 100 m baserade på trafik och skyltad hastighet 

4.2.1.3 Motiv 
Ojämnheter påverkar i hög grad en trafikants komfort (vertikalaccelerationer). Ökar ojämnheterna sänker 
normaltrafikanten hastigheten för att bibehålla komforten. 

Kraven är beräknade baserat på den modell som beskriver sambandet mellan längsgående ojämnheter och 
hastighet i Effektsamband 2007 (20). Vid denna beräkning har toleransgränser för hastighetsreduktion i 
resp. trafikklass ansatts enligt tabell 3. 

Tabell 3 Hastighetsreduktioner baserade på IRI i resp. trafikklass. 

Trafik (fordon/dygn) Tolerans för hastighetsreduktion (%) 

0-250 15 

250-500 10 

500-1000 5 

1000-2000 1 

2000-4000 0,5 

4000-8000 0,5 

>8000 0,5 

 

Kraven är uppdelade efter skyltad hastighet eftersom effekten av ojämna vägar på trafikanternas 
åkkomfort är beroende av hastigheten. Kraven är satta så att den förväntade effekten av ojämnheter är 
konstant inom resp. trafikklass oberoende av skyltad hastighet.  
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Kraven är uppdelade efter trafikklass baserat på en samhällsekonomisk bedömning. Ju högre trafik desto 
högre krav eftersom den samhällsekonomiska effekten är större. Här spelar också det faktum att 
kostnaderna för att minska ojämnheter på vägar med lägre trafik är större eftersom detta vägnät är äldre. 

Kraven har jämförts med krav i andra länder, främst Norge och Finland, som har vägnät liknande 
Sveriges, men också med övriga europeiska länder. 

Kraven har också jämförts med historiskt utfall, d v s den nivå på ojämnheter då åtgärder vidtagits under 
perioden 1987 – 2008 (fig 3). 

Figur 3 IRI omedelbart före åtgärd 

Kraven har också anpassats till trafikanters upplevelser av åkkomforten. Resultat från en undersökning 
(15) redovisas i figur 4. Enligt denna undersökning anser trafikanten att vägen är obehaglig att färdas på 
då IRI>4.3 mm/m. 
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Figur 4 Bedömning av åkkomfort vid olika värden på IRI. 

4.2.2 Lokala ojämnheter över 100 m 

4.2.2.1 Mått 
Lokala ojämnheter (LO) är ett mått som avses komplettera måttet ojämnheter i längdled (IRI). En lokal 
ojämnhet i vägbanan kan komma överraskande för trafikanten och orsaka en manöver som leder till en 
olycka. Det kan vara såväl uppåtgående som nedåtgående ojämnheter. Exempel på ojämnheter kan vara 
uppfrusna block, potthål, lokala tvärfallsavvikelser, kraftiga beläggningsskarvar, svaga områden till följd 
av vägtrummor och ojämna broövergångar. Måttet tas fram genom en simulerad 3 m rätskena från de 
mätresultat som mätbilen ger i vägens längdriktning. Måttet är det vertikala avståndet i mm mellan 
ojämnhetens topp eller botten till rätskenan (se fig. 5 och 6). Rätskenan simuleras både på längsprofilens 
ovan- och undersida. Detta görs för att bättre kunna upptäcka den lokala ojämnhetens form. En simulerad 
rätskena på profilens ovansida detekterar främst (ger störst värden) potthål, lokala tvärfallsavvikelser 
(lokala kanthäng) samt svaga områden till följd av vägtrummor och en simulerad rätskena på profilens 
undersida detekterar främst uppfrusna block och andra uppåtgående ojämnheter. Mätresultat erhålls i tre 
linjer placerade så att de överensstämmer med personbils- och lastbilsspår. Det blir således endast i 
hjulspåren som de lokala ojämnheterna registreras. Måttet anges som ett maximalt värde i mm för varje 
100 m sträcka. Mätvärdenas omfång: 0 – 25 mm. Lokala ojämnheter kan beräknas historiskt från och med 
år 2001 i två spår och från 2005 i tre spår. 
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Figur 5 Exempel på nedåtgående lokal ojämnhet. (2)  

Observeras bör att lokala ojämnheter även kan registreras vid t ex järnvägsövergångar och ojämna 
brofästen. 

 

Figur 6 Teoretisk beskrivning av hur en simulerad rätskena på ovan- och undersidan detekterar olika typer av 
lokala ojämnheter. (2) 

4.2.2.2 Krav 
Måttet är under utveckling och införs inte i denna version. 

4.2.2.3 Motiv 
Det är inte troligt att lokala problem av den här typen uppmärksammas i full utsträckning via IRI-värden 
över 100 m. Det har därför ansetts nödvändigt att plocka ut enskilda mätvärden på lokala ojämnheter ur 
resultaten från vägytemätningarna och ange en standardnivå för dessa. 

Undersökningar, bl. a inom Roadex-projektet (22), visar att trafikanterna upplever lokala ojämnheter som 
uppfrysande stenar och gupp vid vägtrummor som mycket besvärande problem, speciellt gäller detta den 
tunga yrkestrafiken. Lokala ojämnheter kan överraska trafikanten och leda till hastiga undanmanövrer 
som kan ge försämrad åkkomfort och i värsta fall ge upphov till olyckor. Kombination av lokala 
ojämnheter och dålig friktion (exempelvis frosthalka) kan förstärka den negativa effekten. 
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Gränsvärdena är bedömda baserat på den vertikalacceleration som uppkommer vid färd över en lokal 
ojämnhet. Denna vertikalacceleration är hastighetsberoende, vilket medför att den blir större vid högre 
hastighet. 

4.2.3 Megatextur 

4.2.3.1 Mått 
Stora ytskador fångas upp av måttet ojämnhet i längdled genom vägytemätningar. Ett bättre sätt att 
identifiera uppkomna ytskador är dock genom att mäta vägens megatextur. Megatexturen avser 
ojämnheter på vägytan i våglängdsområdet 50 mm-0,5 m. Mätningen görs med mätbil samtidigt med 
mätning av jämnhet och tvärfall. Måttet beräknas dynamiskt via ett beräkningsprogram och avslöjar 
ytskador endast i mätspåren. Samtliga hål (potthål, slaghål) ska årligen lagas inom ramen för 
driftkontrakt. Underhållsstandarden innehåller därför inte några ytterligare krav i det avseendet förutom 
krav på megatextur. 

4.2.3.2 Krav 
Måttet är under utveckling och införs inte i denna version. 

4.2.3.3 Motiv 
För att säkerställa vägens långsiktiga beständighet är det viktigt att tidigt upptäcka tecken på begynnande 
nedbrytning. Ett tidigt insatt förebyggande underhåll kan ge betydande samhällsekonomiska vinster och 
minska trafikanternas obehag. 

4.3 Ojämnhet i tvärled 

4.3.1 Spårdjup 

4.3.1.1 Mått 
Vägens ojämnhet i tvärled brukar vanligen anges som spårdjup, åtminstone på breda vägar. Måttet 
fungerar bra på vägar med vägbredd ≥ 7 m. Som kravvärde används medelvärden av spårdjup i mm över 
100 m. Kraven avser medelvärden av max spårdjup.  

4.3.1.2 Krav 
Krav på spårdjup i mm som medelvärden över 100 m baserade på trafik och skyltad hastighet framgår av 
tabell 4. Spårdjupskraven redovisas också grafiskt i figur 7. 

Tabell 4 Krav på spårdjup i mm som medelvärden över 100 m. 

Trafik (fordon/dygn) Skyltad hastighet (km/h) 

  120 110 100 90 80 70 60 50 

0-250 
 

≤ 18,0 ≤ 18,0 ≤ 24,0 ≤ 24,0 ≤ 30,0 ≤ 30,0 ≤ 30,0 

250-500 
 

≤ 18,0 ≤ 18,0 ≤ 22,0 ≤ 22,0 ≤ 27,0 ≤ 27,0 ≤ 27,0 

500-1000 
 

≤ 18,0 ≤ 18,0 ≤ 20,0 ≤ 20,0 ≤ 24,0 ≤ 24,0 ≤ 24,0 

1000-2000 
 

≤ 15,0 ≤ 16,0 ≤ 17,0 ≤ 18,0 ≤ 20,0 ≤ 21,0 ≤ 21,0 

2000-4000 ≤ 13,0 ≤ 13,0 ≤ 14,0 ≤ 14,0 ≤ 16,0 ≤ 16,0 ≤ 18,0 ≤ 18,0 

4000-8000 ≤ 13,0 ≤ 13,0 ≤ 14,0 ≤ 14,0 ≤ 16,0 ≤ 16,0 ≤ 18,0 ≤ 18,0 

>8000 ≤ 13,0 ≤ 13,0 ≤ 14,0 ≤ 14,0 ≤ 16,0 ≤ 16,0 ≤ 18,0 ≤ 18,0 
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Figur 7 Krav på spårdjup i mm som medelvärden över 100 m baserade på trafik och skyltad hastighet 

4.3.1.3 Motiv 
Spåren kan, när de blir djupa, påverka fordonens styrbarhet och vid nederbörd eller snösmältning samlas 
vatten i dem under kortare eller längre perioder beroende på avrinning m m. Då uppstår risk för 
vattenplaning som kan leda till halkolyckor. Spåren påverkar också vinterväghållningen eftersom de 
försvårar snöröjningen och ökar behovet av saltning.  

Eftersom risken för vattenplaning ökar med ökande hastighet ökar kraven på spårdjupet med ökande 
hastighet. Genom den ökande olycksrisken vid spårbildning har det också ansetts vara 
samhällsekonomiskt motiverat att ha högre krav i högre trafikklasser.  

Kraven har också jämförts med historiskt utfall, d v s den nivå på spårdjup då åtgärder vidtagits under 
perioden 1987 – 2008 (figur 8) 

Figur 8 Spårdjup omedelbart före åtgärd 
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4.3.2 Teoretisk vattenarea 

4.3.2.1 Mått 
För att hitta de vägavsnitt där vatten kan bli stående införs måttet teoretisk vattenarea. Det tas fram 
genom en analys av data från vägytemätningarna. Måttet utvisar de platser där spår i kombination med 
otillräckligt tvärfall kan ge stillastående vatten i spåren. Riskområden för kvarstående vatten kan tas fram 
genom att summera den sammanlagda tvärsnittsarean från de teoretiska vattenpölar som kan detekteras 
från tvärprofilen av vägen. Beräkningsprincipen framgår av figur 9. Det mått som används är den 
sammanlagda arean (AreaV+AreaH) för de teoretiska vattenpölarna. Måttet beräknas som ett medelvärde 
över 100 m och enheten är dm2. Mätomfånget är ca 0 – 1 dm2. Teoretisk vattenarea kan beräknas 
historiskt från 2001. 

 

Figur 9 Princip för beräkning av teoretiskt vattenarea (2) 

 

För måttet föreslås att endast ett gränsvärde ska användas som anger ej accepterad mängd vatten på 
vägen. Gränsvärdet bör användas endast vid skyltad hastighet större än 70 km/h. Risken för vattenplaning 
ökar med ökande hastighet.  

4.3.2.2 Krav 
Måttet är under utveckling och införs inte i denna version 

4.3.2.3 Motiv 
Spåriga vägar i kombination med otillräckligt eller felaktigt tvärfall ger stående vatten på vägen (fig. 10). 
Detta är ett trafiksäkerhetsproblem. Vid tillräckligt kraftigt tillflöde av vatten (regn) har vägens 
längslutning mindre betydelse för det akuta problemet med vattenbildningen på vägen eftersom stora 
mängder vatten transporteras längs spåren i vägens fallinje. Detta innebär att inte endast stående vatten 
på vägen är ett problem. Det torde dessutom vara störst sannolikhet att vattenplaningsolyckor sker under 
regnskurar då sikten är som sämst och bilisten har svårt att upptäcka vattensamlingarna. Därför har i 
detta skede ingen hänsyn tagits till vägens längslutning. Att peka ut områden med risk för stående vatten 
(även efter regn) kan mycket enkelt göras genom att kombinera det teoretiska vattendjupet med måttet 
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backighet. De områden där stående vatten finns kan utsättas för en snabbare nedbrytningstakt då vatten 
tränger ner i vägkroppen genom sprickor i beläggningen (fig 11). 

 

Figur 10 Stående vatten och teoretiskt vattendjup. (2) 

 

 

Figur 11 Stående vatten i kombination med sprickbildning ger en ökad nedbrytningstakt. (2) 

Vägar med spår i kombination med otillräckligt tvärfall ger risk för kvarstående vatten på vägbanan. Det 
medför en ökad trafiksäkerhetsrisk i form av vattenplaning. Risken för vattenplaning ökar med ökande 
hastighet vilket motiverar att kraven ökar med ökande hastighet. Högre trafik bör ge ökat antal olyckor 
och därmed ökade samhällskostnader. Därför är även kraven högre I standarden i högre trafikklasser. 
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4.3.3 Kantdjup 

4.3.3.1 Mått 
Deformationer orsakade av dålig bärighet på smala vägar uppstår ofta på vägkanten. Dessa deformationer, 
som vanligen benämns kanthäng, detekteras inte av spårdjupsmåttet. Det nya måttet kantdjup 
kompletterar spårdjupsmåttet och indikerar bärighetsbrist eller otillräckligt sidostöd. Kantdjupet tas fram 
genom analys av data från vägytemätningarna. Måttet utgår från tvärprofilen och utgör det maximala 
avståndet från en dynamisk regressionslinje och en mätpunkt i medeltvärprofilen, som framgår i figur 12 
och 13.  

 

Figur 12 Tvärprofil med kanthäng. (2)  

 

Figur 13 Princip för beräkning av kantdjup. (2) 

Måttet kantdjup pekar ut vägavsnitt med svaga vägkanter men måttet indikerar även större 
bärighetsspår/deformationer som är belägna på den högra delen av körfältet. Måttet är beroende av att 
föraren av mätbilen verkligen följer och mäter enligt metodbeskrivningen (6 och 7), med andra ord att alla 
mätpunkter hamnar på beläggningen. Om den yttersta mätpunkten till höger hamnar utanför 
beläggningskanten och avståndet mellan beläggningskanten och stödremsan är stort kommer ett stort 
kantdjup att registreras. Detta är en svaghet i måttets uppbyggnad.  

Måttet beskrivs med enheten mm och mätvärdenas omfång är ca -21 – 160 mm. Kantdjup kan beräknas 
historiskt från 2001. 
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Figur 14 Kanthäng registrerat av måttet kantdjup. (2) 

4.3.3.2 Krav 
Följande krav har angivits för max kantdjup i mm över 100 m i underhållsstandarden:  

Tabell 5 Krav på kantdjup i mm baserade på trafik, vägbredd och skyltad hastighet. 

Trafik (fordon/dygn) Skyltad hastighet (km/h) 
  120 110 100 90 80 70 60 50 

0-250 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 
250-500 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 

500-1000 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 
1000-2000 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 
2000-4000 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 
4000-8000 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 

>8000 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 
 

4.3.3.3 Motiv 
Kantdjup kan utgöra stora problem, speciellt för den tunga trafiken. Stora kantdjup kan ge risk för 
sidokrafter som kan förskjuta laster och i värsta fall leda till dikeskörning eller tippning. Stora och snabbt 
ökande kantdjup indikerar också bärighetsproblem som snabbt behöver åtgärdas. 

4.3.4 Spårarea 

4.3.4.1 Mått 
Spårarean är ett komplement till spårdjupet och beräknas som ett medelvärde över 100 m. Spårarean är 
den area som omsluts av en sektions profil i ett givet tvärsnitt och den spända tråden över profilen. Tråden 
vilar över profilens höjdpunkter. Måttet beräknas, liksom spårdjup max, från tvärprofilen och beskriver 
den genomsnittliga arean som finns under en tänkt spänd tråd som vilar på vägens högpunkter, se figur 
15. En stor spårarea kan utgöra problem för trafikanterna och bör indikera ett bärighetsproblem. 

Måttet beskrivs med enheten dm2. och mätvärdenas omfång är ca 0 – 21 dm2. Spårarea kan beräknas 
historiskt från och med år 2001. 
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Figur 15 Spårarea beräknas som ytan av den gråa delen i figuren. (2) 

På en högtrafikerad väg utan bärighetsproblem beskriver måttet hur mycket av slitlagret som trafiken nött 
bort inklusive efterpackning. 

 

Figur 16 Deformationsspår registrerat av stor spårarea. (2) 
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4.3.4.2 Krav 
Måttet är under utveckling och införs inte i denna version 

4.3.4.3 Motiv 
Måttet har ett samband med spårdjupsmåttet men vägavsnitt med stor spårarea och relativt lågt spårdjup 
finns. Denna kombination visar sig framförallt på det lågtrafikerade vägnätet och kombinationen indikerar 
att vägavsnittet har begynnande bärighetsproblem ofta i kombination med en sprucken vägyta. Områden 
med akuta bärighetsproblem (på det lågtrafikerade vägnätet) har både stor spårarea och ett stort 
spårdjupsvärde och är oftast spruckna eller krackelerade. 

4.3.5 Vägytans tvärfallsvariation 

4.3.5.1 Mått 
Måttet avser beskriva krängningen vid färd längs vägen  

4.3.5.2 Krav 
Måttet är under utveckling och införs inte i denna version 

4.3.5.3 Motiv 
Traditionellt beskrivs längsgående ojämnheter med IRI som främst beskriver vertikalaccelerationer. 
Vägytans tvärfallsvariation avser beskriva de krängningar som en trafikant kan utsättas för vid en relativt 
stor tvärfallsvariation. Detta mått har större funktionell inverkan på den tunga trafiken jämfört med 
personbilstrafiken. 

4.4 Friktion 
Friktionen är normalt inte något problem på svenska vägar under barmarkssäsongen. Under 
högsommaren kan det dock uppstå problem med blödande beläggning vid varm väderlek på vägar med 
bindemedelsrika beläggningar. Ibland annat Stockholm har problem med hala vägar också förekommit på 
hösten vid vått väglag, eftersom stenytorna i beläggningsytan har polerats på beläggningar med 
högkvalitativa stenmaterial. Mätning av friktionen utförs bara när det finns risk för låg friktion på 
vägbanan. Ytor med risk för låg friktion kan indikeras med makrotexturen uttryckt som MPD (Mean 
Profile Depth) som mäts vid vägytemätningarna. 

4.4.1 Vägytans friktion 

4.4.1.1 Mått 
Mätningen utförs i första hand med mätbil enligt VVMB 104 ”Bestämning av friktion på belagd väg”. På 
mindre ytor samt på GC-vägar, vägmarkeringar o d, där mätbilen inte passar, kan mätning ske enligt 
VVMB 501 ”Funktionskontroll av vägmarkering.”  

4.4.1.2 Krav 
Kravet på vägar med trafik är att friktionskoefficienten ska vara ≥0,50 som medelvärde över 20 m mä tt 
med mätbil enligt VVMB 104. För ytor som inte kan mätas enligt VVMB 104, ska SRT-värdet vara större 
än eller lika med 45 bestämt enligt VVMB 501, "Funktionskontroll av vägmarkering”. Kravet avser 
medelvärdet, av tre mätpunkter, mätt på minst 1,0 m längd. 

4.4.1.3 Motiv 
Fullgod friktion är nödvändig för att reducera risken för halkolyckor och avåkning i kurvor och för att 
krockar på grund av nedsatt bromsverkan ska kunna undvikas. 
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4.4.2 Vägytans makrotextur 

4.4.2.1 Mått 
För att identifiera ytor med risk för låg friktion kan måttet makrotextur användas. Makrotexturen avser 
ojämnheter i våglängdsområdet 0,5-50 mm och den mäts vid vägytemätningarna. När makrotexturen får 
ett lågt värde ökar risken för halka speciellt vid våt väderlek. Måttet anges som ett medelprofildjup, MPD, 
(Mean Profile Depth) i mm som minvärde över 100 m.  

4.4.2.2 Krav 
Kravet på makrotextur mätt som MPD (Mean Profile Depth) med mätbil framgår av tabell 6. 

Tabell 6 Krav på makrotextur, Mean Profile Depth (MPD) i mm baserade på trafik, vägbredd och skyltad 
hastighet. 

Trafik (fordon/dygn) Skyltad hastighet (km/h) 

  120 110 100 90 80 70 60 50 

0-250 
 

≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20 

250-500 
 

≥ 0,25 ≥ 0,25 ≥ 0,25 ≥ 0,25 ≥ 0,20 ≥ 0,20 ≥ 0,20 

500-1000 
 

≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,25 ≥ 0,25 ≥ 0,25 ≥ 0,25 

1000-2000 
 

≥ 0,33 ≥ 0,33 ≥ 0,33 ≥ 0,28 ≥ 0,28 ≥ 0,28 ≥ 0,28 

2000-4000 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,30 

4000-8000 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,30 ≥ 0,30 

>8000 ≥ 0,40 ≥ 0,40 ≥ 0,40 ≥ 0,40 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 ≥ 0,35 

4.4.2.3 Motiv 
Friktion mäts bara när misstanke om dålig friktion uppstått. Textur mäts vid alla objektmätningar och alla 
vägnätsmätningar. Ett kravvärde för min makrotextur skulle kunna avslöja sträckor med låg friktion där 
en ökad trafiksäkerhetsrisk finns. 

4.4.3 Vägytans texturvariation 

4.4.3.1 Mått 
Makrotextur mäts längs tre linjer: I personbilshjulspåren samt mellan hjulspår. Dessa mätningar kan 
användas för att bedöma variation i makrotextur tvärs vägen. En stor variation kan öka risken för s.k. 
”split friction” med påföljande risk för sladd pga. variation i friktion tvärs vägen. En stor variation är också 
en indikator på vägens allmänna standard. 

4.4.3.2 Krav 
Måttet är under utveckling och införs inte i denna version. 

4.5 Bärighet 
Bärighetsbrister förekommer i huvudsak på det lågtrafikerade vägnätet. Vid bärighetsbrister uppstår 
vanligtvis mätbar spårbildning eller kanthäng i vägen. Data från vägytemätning med mätbil kan påvisa 
bärighetsbrister genom två olika mått; spårarea och kantdjup (kanthäng). Bärighetsspår kan särskiljas 
från slitagespår (spår på grund av dubbdäckslitage) genom avståndet mellan spåren (spårbottenavstånd). 
Avståndet mellan spårbottnar i dubbspår från personbilar är ca 1,4 m och i bärighetsspår ca 1,8 - 2,0 m. 
Spårdjupsökning vid stora spårbottenavstånd är en bra indikator för bärigheten. Stora spårdjupsökningar 
kan indikera bärighetsbrister och bör medföra fördjupad undersökning av orsakerna. Ett annat mått som 
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visats ha starkt samband med bärigheten är ojämnhetsutvecklingen över tid. Vid dålig bärighet kan IRI-
värdet öka markant.  

4.5.1 Ökning av spårdjupet 

4.5.1.1 Mått 
Om spårtillväxten är stor vid stora spårbottenavstånd kan det vara en indikation på otillräcklig bärighet i 
vägkonstruktionen. Måttet tas fram genom en jämförelse av ytmätningsdata från minst två år och anges i 
mm/år som medelvärden över 20 m. 

4.5.1.2 Krav 
Måttet är under utveckling och införs inte i denna version. 

4.5.2 Ökning av IRI-värdet 

4.5.2.1 Mått 
Om ojämnheten ökar kan det vara en indikation på otillräcklig bärighet i vägkonstruktionen. Måttet tas 
fram genom en jämförelse av ytmätningsdata från minst två år och anges i mm/m/år som medelvärden 
över 20 m. 

4.5.2.2 Krav 
Måttet är under utveckling och införs inte i denna version. 

4.5.3 Sprickor 
Sprickor i vägytan ger möjligheter för ytvattnet att tränga ner i vägkroppen, vilket kommer att reducera 
vägens bärighet och påskynda dess nedbrytning. Sprickkanter är ofta det första stället där materialet 
börjar släppa. Inventering av sprickor kan utföras okulärt eller med videofilmning. 

Inom ramen för driftkontrakt lagas sprickor årligen. Inför hösten ska det inte finnas sprickor bredare än 
10 mm. Därför finns det inget krav på sprickor i underhållsstandarden. 

Sprickor indikerar vanligen något underliggande problem i vägkropp eller undergrund. Sprickors läge, 
form, utbredning och frekvens kan användas för att ge en god uppfattning om problemens karaktär och 
ursprung. Återkommande omfattande sprickbildning eller stora sprickor kan innebära behov av en 
varaktig underhållsåtgärd. Om så är fallet bör fastställas genom en företagsekonomisk kalkyl.  

4.5.3.1 Mått 
Utveckling av metod för automatiserad sprickmätning pågår. 

4.5.3.2 Krav 
Måttet är under utveckling och införs inte i denna version. 

5 Övriga krav 

5.1 Allmänt 
Med vägens tekniska tillstånd avses de egenskaper som normalt inte har direkt betydelse på kort sikt för 
trafikanten utan mera för vägens långsiktiga hållbarhet eller beständigheten. Hit hör till exempel brister i 
avvattning och slänterosion. För att finna brister i vägens tekniska tillstånd används ett antal indikatorer. 
De flesta av de indikatorer som påvisar möjliga brister i det tekniska tillståndet, till exempel avvattning, 
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registreras i nuläget genom visuell inspektion. När någon indikator påvisar en möjlig brist i vägens 
tekniska tillstånd ska en utredning göras i syfte att undersöka om en underhållsåtgärd är 
företagsekonomiskt lönsam.  

5.2 Avvattning och dränering 
Ett fungerande dränerings- och avvattningssystem är en nödvändig förutsättning för vägens långsiktiga 
fortbestånd. Ett dåligt fungerande system leder till accelererande nedbrytning. Undersökningar har visat 
att det är lönsamt att hålla avvattningen i gott skick. Vid resursbrist har det visat sig att det ofta är 
lönsammast att lägga pengarna på avvattningen i första hand. Trafikverket har nyligen tagit fram metoder 
för en systematisk och enhetlig visuell inventering av avvattningssystemets tillstånd, till viss del baserat på 
resultat från vägytemätningarna. Inom ramen för vägtillsyn ska driftentreprenören granska avvattningens 
tillstånd inom driftområdet som följer: 

• Identifiering och bedömning av briststräckor utpekade från vägytemätningar 
• Identifiering och bedömning av ej utpekade briststräckor inom ramen för vägtillsyn 

Tanken är att avvattningens tillstånd för hela vägnätet ska ajourhållas av i första hand 
driftentreprenörerna genom tillståndsdata från visuella inventeringar, delvis på platser som utpekats på 
grund av hög tillväxttakt för ojämnheter och/eller spår eller extrema spårdjup, ojämnheter eller kantdjup.  

 

5.2.1 Vägdiken 
Vägdikena ska ta hand om vattnet som kommer från vägytan, vägkroppen och från omgivande terräng. De 
ska transportera vattnet till utloppsdiken och trummor för vidare befordran till sjöar och vattendrag. För 
att fungera bra ska vegetation i diken hållas efter, busksly ska röjas undan och hinder i form av erosion, 
avlagringar och andra strömningshämmande hinder ska tas bort. Om möjligt bör diken fungera så att 
överbyggnaden kan hållas i dräneringsgrad 1, d v s en väldränerad överbyggnad. Inom ramen för 
driftkontrakt ska diken, trummor samt dagvatten- och dräneringsledningar hållas öppna så att 
vattenavledning säkras. 

5.2.2 Utloppsdiken 
Utloppsdiken ska ta hand om vatten från vägdike och leda vattnet vidare. I likhet med vägdiken ska de 
hållas efter så att vattnet har fritt flöde.  

5.2.3 Vägtrummor 
Vägtrummor ska vara hela och ha rätt lutning och nivå så att vattnet kan passera genom vägen. De får inte 
heller utgöra hinder för vattenlevande djurs vandringar. In och utlopp ska vara utformade så att erosion 
undviks. 

5.2.4 Sidotrummor 
Sidotrummor ska vara hela och ha rätt lutning och nivå så att vattnet kan passera. De får inte heller utgöra 
hinder för vattenlevande djurs vandringar. 

5.2.5 Hög stödkant 
Hög stödkant, växtlighet eller andra hinder på vägkanter ska tas bort genom kantskärning så att avrinning 
från vägen till anslutande diken kan fortlöpa obehindrat. 
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5.2.6 Dränering av innerslänt 
Innerslänt ska vara utförd med dränerande material som släpper igenom vatten från vägkroppen till diket. 
Innerslänt som tätats av främmande material och växtlighet ska rensas. Innerslänt ska inte vara brantare 
än för vägen angiven dikesstandard men får dock aldrig vara brantare än 1:2. 

5.2.7 Stödremsa 
Stödremsan har till uppgift att stödja beläggningskanten och ska vara fast och välpackad så att fordon som 
kommer ut på stödremsan inte riskerar att skära ner i det obundna materialet. Stödremsan ska ligga något 
lägre än beläggningskantens överyta så att ytvatten kan rinna av vägen. Den får dock inte vara så låg att 
den äventyrar trafiksäkerheten när någon trafikant råkar komma utanför beläggningskanten. Stödremsan 
ska också vara tät så att vattnet inte rinner ner i stödremsan och in i vägkroppen utan vattnet ska rinna 
över stödremsan och ner i diket. Det finns ingen etablerad mätmetod för bedömning av stödremsan så 
tillståndet får bedömas genom okulärbesiktning. Inom ramen för driftkontrakt ska nivån på stödremsan 
upprätthållas. Större brister kräver dock en varaktigt återställande underhållsåtgärd. 

Enligt Standardbeskrivning för grundpaket drift (SBD) är kraven: 

Stödremsa ska vara lika med eller lägre än intilliggande beläggningskant. 

Nivåskillnaden får inte överstiga 5 cm på en stäcka av 10 meter eller 10 cm på en sträcka av 1 meter. 
Nivåskillnaden får den 31/8 inte överstiga 2,5 cm på någon del av väglängden. 

5.2.8 Krav 
Krav avseende avvattning och dränering upprättas i samband med driftupphandlingarna och ingår inte i 
underhållsstandarden. 

5.3 Brunnsbetäckningar och andra betäckningar 
Betäckningar som ligger ett stycke under eller över angränsande vägyta kan ge obehagliga ojämnheter för 
trafikanten. Om betäckningarna ligger ovanför angränsande vägyta utgör de också ett allvarligt problem 
för vinterdriften då plogar och hyvelskär kan hugga fast i dem. I en del fall kan ojämnheterna fångas upp 
som lokala ojämnheter men för säkerhets skull bör betäckningar okulärbesiktigas åtminstone varje höst 
inför vinterdriften. Inom ramen för driftkontrakt ska nivån på betäckningarna upprätthållas. Brister i 
detta avseende bör därför inte förekomma. 

5.3.1 Krav 
Enligt Standardbeskrivning för grundpaket drift (SBD) är kraven: 

• Betäckningar och brunnslock ska ligga 0-1 cm under omgivande vägyta. 
• Brunnar och brunnslock i vägområdet ska vara hela och ligga på plats. 

Krav avseende betäckningar upprättas i samband med driftupphandlingarna och ingår inte i 
underhållsstandarden. 
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6 Övriga mått 

6.1 Allmänt 
Vid mätningar mäts andra mått som kan betecknas som stödmått vid utvärdering av tillståndet. På dessa 
mått sätts inga krav. 

6.2 Tvärfall 

6.2.1.1 Mått 
Tvärfallet uttrycker vägens lutning i sidled. På en raksträcka är tvärfallet dubbelsidigt för att vatten ska 
rinna av vägen. I en kurva är tvärfallet enkelsidigt (utom för stora kurvradier) för att minska sidokrafterna. 
Mellan raksträcka och kurva finns ofta en övergångskurva där tvärfallet går från dubbelsidigt till 
enkelsidigt. Därmed förekommer kortare sträckor där tvärfallet är noll. Vattenavrinningen kan ändå 
åstadkommas genom en längsgående lutning som avlägsnar vatten från det avsnitt där tvärfallet är 0. 

Måttet tvärfall måste utvärderas i kombination med vägens kurvatur och backighet med en upplösning i 
längdled som möjliggör identifikation av övergångskurvor. 

Kvarstående vatten innebär en ökad risk för trafikanten och ökar vägens nedbrytningstakt. 

6.2.1.2 Krav 
Tvärfall används idag som mått vid beräkning av kantdjup och teoretisk vattenarea men inga direkta krav 
på tvärfall ställs. 

6.2.1.3 Motiv 
Bristfälligt tvärfall brukar normalt inte utlösa åtgärd, utan rättas till i samband med att en annan brist 
åtgärdas. Brister i tvärfall kan identifieras såväl ur funktionell som ur teknisk synpunkt. Men tvärfall är en 
variabel som används vid prioritering mellan åtgärdskandidater eftersom kostnaderna att åtgärda ett 
bristande tvärfall kan vara betydande. 

6.3 Avstånd mellan spårbottnar 
Avståndet mellan spårbottnarna (AMSB) kan användas för att avgöra vad som orsakar uppkommen 
spårbildning. Ett stort värde indikerar att vägen i huvudsak bryts ner av tung trafik (deformationer i 
underliggande lager) och vice versa indikerar ett mindre värde att orsaken är slitage från personbilar. 

 

Figur 17 Princip för beräkning av avstånd mellan spårbottnar och spårbredd. (2) 
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Måttet beskrivs med enheten mm och mätvärdenas omfång: ca 0 – 2900 mm. Avstånd mellan spårbottnar  

kan beräknas historiskt från och med år 2001. 
 
6.4 Spårbredd 
Spårbredden kan liksom avståndet mellan spårbottnar ge information om vad som orsakat 
spårbildningen. Sannolikt är det så att stora spårbredder orsakas av tung trafik och mindre värden erhålls 
av personbilar.  

Spårbredden delas upp som separata mått för vänster och höger hjulspår. Spårbredden i vänster hjulspår 
definieras som avståndet mellan stödpunkterna för en spänd tråd över de 60 % vänstra mätpunkterna i 
medeltvärprofilen, se Figur 17. Motsvarande definition gäller spårbredden för höger hjulspår med 
skillnaden att de 60 % högra mätpunkterna används vid beräkningen.  

Måttet beskrivs med enheten mm och mätvärdenas omfång: ca 0 – 1900 mm. Spårbredd  
kan beräknas historiskt från och med år 2001. 
  



     

     

 30 

Litteraturförteckning 
1. Trafikverket, (2011) Nationell plan för Transportsystemet 2010 – 2021, publ 2011:067  
2. Sjögren, Leif, Lundberg, Thomas (2011), Svenska vägtillståndsmått; då, nu och imorgon; 

Del 2, Nu – år 2005-2009, VTI Rapport 718, Statens väg- och transportforskningsinstitut.  
3. Potucek, Jaro (2002), Belagda vägar – målstandard och bärighetsmål. Vägverket 2002-03-

25. 
4. Regler för Underhåll och Drift. Vägverkets Publikation 1990:51. 
5. Lundberg, Thomas, Sjögren, Leif och Andrén, Peter (2008) Nya mått och gränsvärden för 

lokalisering av vägyteskador. VTI PM, Statens väg- och transportforskningsinstitut 
6. Vägytemätning med mätbil – Vägnätsmätning, Vägverkets metodbeskrivning 121:2009 
7. Vägytemätning med mätbil – Objektmätning, Vägverkets metodbeskrivning 122:2009 
8. TRVKB 10 Bitumenbundna lager (2011) ,TRV Publ. 2011:082, TDOK 2011:266. 
9. Ihs, A. (2010): Trafikanters krav på vägars tillstånd. Sammanfattande slutrapport. VTI 

rapport 702. Statens väg- och transportforskningsinstitut.  
10. Ihs, A., Andersson, J., Kircher, K. och Bolling, A. (2009): Trafikanters krav på vägars 

tillstånd. En körsimulatorstudie. VTI rapport 669. Statens väg- och 
transportforskningsinstitut.  

11. Eriksson, L. och Ihs, A. (2009): Trafikanters krav på vägars tillstånd. En enkätstudie. VTI 
rapport 668. Statens väg- och transportforskningsinstitut.  

12. Loukopoulus, P., Forsberg, I., Ihs, A. och Sjögren. L. (2008): Trafikanters krav på vägars 
tillstånd. En fokusgruppsstudie. VTI notat 13. Statens väg- och transportforskningsinstitut.  

13. Ihs, A, Öberg, G. och Wågberg, L-G (2007): Trafikanters krav på vägars tillstånd. En 
litteraturstudie rörande trafikantenkäter och trafikantintervjuer. VTI notat 18. Statens 
väg- och transportforskningsinstitut.  

14. Olsson, C (1997), Metodtester för mätningar av bilisters betalningsvilja för drift och 
underhållsåtgärder i vägnätet. TRITA-IP FR 97-34. Institutionen för infrastruktur och 
samhällsplanering. Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. 

15. Ihs, A, Grudemo, S och Wiklund, M (2004): Vägytans inverkan på körkomforten. Bilisters 
monetära värdering av komfort. VTI meddelande 957. Statens väg- och 
transportforskningsinstitut.  

16. Forsblom, M, Horppila, H & Männistö, V (2006): Vägförvaltningens utredningar 36/2006, 
Vägförvaltningen, Helsingfors 

17. Öberg, G, Wiklund, M & Nilsson, J-E (2003), Granskning av Vägverkets och Banverkets 
förslag till drift och underhållsstrategier, VTI rapport 492, Statens väg- och 
transportforskningsinstitut. 

18. COST Action 354 (2007), Performance Indicators for Road Pavements . Final Report  
19. ERANET Road (2009), Maintenance Backlog – Estimation and use – Final Report  
20. Vägverket, Effektsamband 2007 
21. Potucek, Jaro och Rydén, Claes-Göran(2003)  Den goda resan. Förslag till nationell plan för 

vägtransportsystemet 2004-2015. Underlagsrapport Strategi för bärighet, drift och 
underhåll. Vägverkets publikation 2003:99. 

22. Saarenketo, Timo and Saari, Johanna (2004)  User Perspective to ROADEX II Test Areas’ 
Road Network Service Level. Results of a Questionnaire Study on Road Network 
Condition and the Use of Roads. Roadex II  

23. Standardbeskrivning för grundpaket drift (SBD) 
24. Svensk Byggtjänst, Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, 

AMA Anläggning 10. 





TR
A

FI
K

V
ER

K
ET

. P
U

BL
IK

AT
IO

N
SN

U
M

M
ER

: 2
01

2:
07

4 
. I

SB
N

: 9
78

-9
1-

74
67

-2
72

-5
 . M

A
RS

 2
0

12
. P

RO
D

U
K

TI
O

N
:O

M
SL

A
G

. G
RA

FI
SK

 F
O

RM
 . F

O
TO

: O
M

SL
A

G
. A

LE
x

Ej
 N

O
V

A
KO

V
. 

Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 10 00

www.trafikverket.se


	Underhållsstandard belagd väg 2011 rev.pdf
	1 Inledning
	2 Syfte
	3 Tillståndsvariabler och gränsvärden
	3.1 Leveranskvalitéer – anpassning till Nationell Plan för Transportsystemet 2011-2021 

	4 Mål och standard
	5 Användning
	6 Definitioner
	7 Standardkrav
	7.1 Ojämnheter mätta som IRI-värden med mätbil
	7.2 Spårdjup mätt med mätbil
	7.3  Kantdjup mätt med mätbil
	7.4 Textur

	1  Inledning
	2 Bakgrund
	3 Drift- och underhållsstandard
	3.1 Kundernas behov idag och i framtiden
	3.2 Drift och underhåll
	3.3 Leveranskvalitéer – anpassning till Nationell Plan för Transportsystemet 2011-2021 
	3.4 Mål för drift och underhåll
	3.5 Mål och standard
	3.6 Tillståndsvariabler och gränsvärden
	3.7 Användning av standard
	3.7.1 Kommunikation med uppdragsgivare och kunder
	3.7.2 Målformulering och resultatuppföljning inom Trafikverket
	3.7.3 Underlag vid åtgärdsplaneringen


	4 Standardkrav
	4.1 Allmänt
	4.1.1 Mätning
	4.1.2 Mått
	4.1.3 Sammanfattning

	4.2 Ojämnhet i längdled
	4.2.1 Ojämnhet mätt som IRI, medelvärden över 100 m
	4.2.1.1 Mått
	4.2.1.2 Krav
	4.2.1.3 Motiv

	4.2.2 Lokala ojämnheter över 100 m
	4.2.2.1 Mått
	4.2.2.2 Krav
	4.2.2.3 Motiv

	4.2.3 Megatextur
	4.2.3.1 Mått
	4.2.3.2 Krav
	4.2.3.3 Motiv


	4.3 Ojämnhet i tvärled
	4.3.1 Spårdjup
	4.3.1.1 Mått
	4.3.1.2 Krav
	4.3.1.3 Motiv

	4.3.2 Teoretisk vattenarea
	4.3.2.1 Mått
	4.3.2.2 Krav
	4.3.2.3 Motiv

	4.3.3 Kantdjup
	4.3.3.1 Mått
	4.3.3.2 Krav
	4.3.3.3 Motiv

	4.3.4 Spårarea
	4.3.4.1 Mått
	4.3.4.2 Krav
	4.3.4.3 Motiv

	4.3.5 Vägytans tvärfallsvariation
	4.3.5.1 Mått
	4.3.5.2 Krav
	4.3.5.3 Motiv


	4.4 Friktion
	4.4.1 Vägytans friktion
	4.4.1.1 Mått
	4.4.1.2 Krav
	4.4.1.3 Motiv

	4.4.2 Vägytans makrotextur
	4.4.2.1 Mått
	4.4.2.2 Krav
	4.4.2.3 Motiv

	4.4.3 Vägytans texturvariation
	4.4.3.1 Mått
	4.4.3.2 Krav


	4.5 Bärighet
	4.5.1 Ökning av spårdjupet
	4.5.1.1 Mått
	4.5.1.2 Krav

	4.5.2 Ökning av IRI-värdet
	4.5.2.1 Mått
	4.5.2.2 Krav

	4.5.3 Sprickor
	4.5.3.1 Mått
	4.5.3.2 Krav



	5 Övriga krav
	5.1 Allmänt
	5.2 Avvattning och dränering
	5.2.1 Vägdiken
	5.2.2 Utloppsdiken
	5.2.3 Vägtrummor
	5.2.4 Sidotrummor
	5.2.5 Hög stödkant
	5.2.6 Dränering av innerslänt
	5.2.7 Stödremsa
	5.2.8 Krav

	5.3 Brunnsbetäckningar och andra betäckningar
	5.3.1 Krav


	6 Övriga mått
	6.1 Allmänt
	6.2 Tvärfall
	6.2.1.1 Mått
	6.2.1.2 Krav
	6.2.1.3 Motiv

	6.3 Avstånd mellan spårbottnar
	6.4 Spårbredd





