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Sammanfattning 

IRI är vanligt objektivt mått på ojämnhet i vägytan som utvärderas genom 
vägytemätningar. Vägytemätning är en effektiv metod för kontinuerlig mätning av 
standarden på vägytemätning men används idag enbart under sommartid. 
Tjälskadeinventering är en arbetsintensiv och subjektiv metod för identifiering av 
tjälskador. Möjligheten att använda vägytemätning och IRI-mått för att komplettera 
tjälskadeinventeringar och för uppföljning av funktionskrav av differentiella tjällyft 
vid funktionsentreprenader har undersökts. 

Vägytemätning i två linjer har genomförts på 10 mätobjekt sommar och 
vintertid. För tre av dessa har även en tjäslkadeinventering utförts. Flera olika IRI-
mått har utvärderats. IRI-måtten har värderats med avseende på känslighet och 
korrelation med resultaten från tjälskade en jämförelse mellan dessa IRI-mått och 
resultaten från tjälskadeinventeringen. 

IRI-måtten som undersökts är skillnaden mellan vinter- oc sommarmätningar 
(ΔIRI), absolutbeloppet av ΔIRI och kvoten mellan vinter och sommarmätningar. 
Utvärderingen visar att absolutbeloppet av ΔIRI är det lämpligaste och mest 
intuitiva måttet på tjälrelaterade skador. Det är ocså minst känsligt för passnignsfel 
när sommar och vintermätningar ska sammanlänkas. 

Vid objektspecifk kontroll av differentiella tjällyft jämförs skillnaden mellan IRI 
från vägytemätningar från vinter med sommarförhållanden. Som krav bör 
absolutbeloppet av skillnaden mellan sommar och vintermätningar göras för 20 m 
sträckor som medelvärdesbildats. Ett tilläggskrav för högsta skillnad behövs också. 
Referensmätningen sommartid bör genomföras efter en vintersäsong.  

Vid tjälskadeinventering bedöms absolutbeloppet av skillnaden mellan 
sommar- och vintermätningar i kombination med vintermätningsresulatet vara 
lämpligast. Mätresultaten är ett effektivt stöd för att avgränsa tjälrelaterade 
problem i rum men kan inte statistisk sett användas för att klassificera tjälskador. 
Vid utvärdering av en tjälskadeinventering är en hög upplösning på mätresultaten 
önskvärt. 

Resultaten visar att vägytemätningar vintertid ger värdefull inormation som 
kan användas som ett tolkningsstöd vid tjälskadeinventering. Underlaget är viktigt 
vid en funktionsupphandling eftersom det ger en entreprenör en god uppfattning 
om i vilka vägsträckor det förekommer tjälrelaterade rörelser. 
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Förord 
Detta projekt har genomförts i samarbete mellan LTU och Ramböll RST. 

Projektet har genomförts med finansiellt stöd av Trafikverkets program BVFF. 
Utöver denna rapport har inom projektets ram även genomförts en worksshop där 
vägytenätning som verktyg för kontroll av differentiella tjällyft.  

Projektgruppen har bestått av Tommy Edeskär (LTU) samt Virgilio Peréz och 
Christian Glantz (Ramböll RST). Kvalitetsgranskare har varit Peter Ekdal (Ramböll 
RST). Trafikverkets representant har varit Johan Ullberg. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I stora delar av Sverige har man problem med ojämna tjällyft, vilket syns i form 
av skadade och ojämna vägar. Ojämnheterna orsakar vägskador, förkortad 
livslängd på beläggningarna och komfortproblem. Man har från Trafikverket ofta 
krav vid entreprenader på maximala lyft och ojämnheter i relativa termer men 
många gånger är dessa svåra att mäta detta på ett effektivt sätt. Kraven ställs ofta 
som funktionskrav i totalentreprenader. 

Ojämnheter orsakade av tjällyft går främst att upptäcka vintertid under själva 
lyftprocessen. Det normala förfaringssättet att inventera dessa är genom 
tjälskadeinventering (Trafikverket, 2013) i ett projekteringsskede. Vid en 
tjälskadeinventering klassificeras tjälskador kvalitativt men själva lyften mäts inte 
kvantitativt. Det skulle med dagens metoder göras genom manuell avvägning vilket 
är personalkrävande, dyrt och innebär oskyddade arbetare på vägen.  

Vägytemätning av vägnätet sommartid är en effektiv metod för att storskaligt 
kvantifiera ojämnheter i längs- och tvärled. Metoden skulle kunna användas på 
vägar vintertid under förutsättning att vägytan är bar från snö och is. Genom att 
jämföra skillnaderna i ytjämnhet mellan sommar och vinterförhållanden kan man 
objektivt dokumentera relativa tjälrörelser och möjligen andra tjälrelaterade 
skador.  

Objektivt mätta relativa tjälrörelser är värdefullt projekteringsunderlag vid 
tjälskadeinventering och möjliggör en effektiv möjlighet av ställda funktionskrav 
på relativa tjällyft för entreprenader. 
 

1.2 Definitioner 

I denna rapport används följane definitioner: 

Term Definition 

Sommar-IRI IRI uppmätt under otjälade förhållanden. 
Vinter-IRI IRI uppmätt under vintersäsong, dvs under tjälade förhållanden 
ΔIRI Skillnaden mellan sommar-IRI och vinter-IRI 
ABS(ΔIRI) Absolutbeloppet av ΔIRI 
IRIkvot Kvoten Vinter–IRI/Sommar-IRI, definierad enligt (Trafikverket, 

2013) 
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att utvärdera IRI-mått från vägytemätning för bedömning av 
differentiella tjällyft och som stöd för tjälskadeinventering. 

Målen i studien är: 
• Föreslå en metodbeskrivning för utvärdering av differentiella tjällyft 

baserat på måttet IRI 
• Ge förslag på uppföljningsbara funktionskrav för objektspecifik 

uppföljning av differentiella tjällyft 
• Ta fram kompletterande mått, baserade på IRI, för tjälskadeinventering 
• Jämföra ojämnhetsbedömning mellan okulär tjälinventering och 

vägytemätning 

1.4 Projektets delar 

Projektet kan delas in i tre delar; fältundersökningar, workshop och analys. 
Vägytemätningar och tjälskadeinventeringar har genomförts av Ramböll RST 
under 2015-2016. En workshop genomfördes under november 2016 för att 
diskutera projektets resultat inför slutrapportering. Analysen kan delas in i en 
litteratursammanfattning har genomförts av LTU och  analys av fältdata (Ramböll 
och LTU). Slutrapporteringen har genomförts av LTU. 

 
Projektet rapporteras genom: 

• Denna slutrapport 
• Förslag på metodbeskrivning 
• Konferensbidrag till BCRRA 2017. 

  



 

3 
 

2 Vägytemätning med koppling vinterförhållanden 

Detta avsnitt är en sammanfattning av internationellt arbete som är publicerat 
inom området vägytemätningar vintertid för bedömning av vägens tillstånd.  

2.1 IRI och tjälaktivitet 

Det funktionella tillståndet för en väg kvanitfieras bland annat genom 
ojämnhet. Denna parameter summerar imperfektion i vägytan som minskar 
komforten för trafikanterna. Ett vanligt och internationellt spritt mått på ojämnhet 
är IRI (International Roughness Index). Ojämnheten är högre vintertid (högre 
vinter-IRI) jämfört med sommaren (Khazanovich, Bly, & Barnes, 2008). IRI som 
mått separerar i sig inte de två huvudsakliga orsakerna som genererar ökad 
ojämnhet vintertid; differentiell tjällyftning och spricklyftning (Bilodeu & Doré, 
2013). Differentiell tjällyftning orsakas av skillnader i tjällyftningsegenskaper i 
främst terrassen medan spricklyftning innebär tjällyftning i överbyggnaden, under 
beläggningslagret, och påverkas av halkbekämpning med salt. Det finns ingen 
entydig koppling mellan tjällyftningens storlek och åkkomfortsnedsättning 
(Khazanovich, Bly, & Barnes, 2008). 

I Sverige har två studier genomförts som beaktar IRI kopplat till tjäle. 
Ojämnhetsvariationerna över året har studerats av (Lundberg, 2001). I genomsnitt 
ökade ojämnheten vintertid mellan 27-35 %. Det fanns en koppling mellan höga 
IRI-värden sommartid och ökad ojämnhet vintertid. En ansats att, där det var 
möjligt, korrelera ojämnheterna mot tjälfarlighetsgrad i undergrunden visade på 
god överenstämmelse. I en studie med fokus på mobildatainsamling konstaterar 
(Lang & Larsson, 2014) att IRI-mätningar har ett starkt samband mot 
avvägningsdata för att beskriva tjällyftning för majoriteten av mätpunkterna. 

2.2 Analys av våglängder relaterat till tjäle 

Filtrering av IRI-data är nödvändigt för att separea fenomen som ger korta 
våglångder, ytskador som sprickor, och långa våglängder som relateras till 
terrassnivå. Detaljerad beskrivning av filtrering och kriterier finns i (Doré, 
Flamand, & Pascale, 2001) När (Bilodeu & Doré, 2013) analyserat vinter-IRI har de 
använt våglängdsgrämsvärdet 3 m för att separera korta från långa våglängder. 
Datat har flitrerats genom flytande medelvärde (moving average).  

Försök att korrelera våglängder med variabler har genoförs (Doré, Flamand, & 
Pascale, 2001). Våglängderna har delats in i lång, korta och balancerade våglängder 
baserat på kvoten av IRI innehåll för kort våglängd för ett avsnitt med innehållet 
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för lång våglängd. Om kvoten <0.85 anses våglängden vara lång, >1,15 kort och i 
intervallet 1±0.15 som balancerad. Resultaten visas i figur 2.1. Författarna drar 
följande slutsatser från figuren; Överbyggnader på lösa jordar ger utslag i form av 
långa våglängder (a). Detsamma gäller för jordar med hög finjordshalt (b). Starka 
och tjocka överbyggnader tenderar att vara minde känsliga för lågs våglängder (c) 
och (d). Det ör svårt att dra slutsatser on tung trafik men det finns en tendens att 
tung trafik genererar mer ytliga störnignar (korta våglängder), (e). Transersella 
sprickor ger mest utslag i korta våglängder (ytfenomen): 

 

 
Figur 2.1. Varaiblers korrelation med våglängd i IRI relateat till tjälproblem.: a) 

Resilient modul för terrass, b) finjordshalt (här <0,0080 mm) i terrass, c) total 
överbyggnadstjocklek, d) strukturellt tal (jmr FE-metoden, (Trafikverket, 2009)), e) 
årsdygnstrafik tunga fordon, f) tvärgående sprickor (Doré, Flamand, & Pascale, 2001). 
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I studien (Lundberg, 2001) genomförde i Sverige visade att vissa våglängder 
ger större utslag än IRI vintertid för sträckor med vinterrelaterad ojämnhet. 

2.3 Användning av vinter-iri i internationellt 

En genomgång av litteraturen visar att det enbart finns publikationer från 
Kanada med där vnter-IRI har koplats ihop med klassificiering och dimensionering 
av vägar. I dessa publikationer nämns att även Finland har arbetat med detta. 

2.3.1 Kriterier för tjälsäkringsåtgärder 

I provinsen Quebec används vinter-IRI för bedömning av tjälfarlighet för 
vägavsnitt. Genom att använda skillnaden i IRI mellan sommar och 
vintermätningar, ΔIRI, har ett klassificeringssystem utvecklasts ,se figur 2.2, där 
tjälfarligheten bedöms i förhållande till vägklass (Dorè, Frost Protection for 
Pavements in Quebec Province (Canada): Current Practice and Perspectives, 2015). 
Om riktvärdena överskrids så ska åtgärder vidtas för att minska tjälpåverkan när 
vägen ska åtgärdas. 

 

 
Figur 2. Kriterier för bedömning av tjälfarlighet för vägavsnitt baserat på ΔIRI 

(Dorè, Frost Protection for Pavements in Quebec Province (Canada): Current Practice 
and Perspectives, 2015). 

2.3.2 Vinter-IRI kopplat till tjäldimensionering 

Det finns en koppling mellan stora tjällyft och ökad utveckling av ojämnhet 
(IRI) för vägar (Dorè & Zubeck, Cold Regions Pavement Engineering, 2009). Det är 
denna koppling som ligger bakom de kriterier som är satta för maximalt tjällyft i 
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Kanada och Finland för olika vägklasser. (Bilodeu & Doré, 2013) föreslår en modell 
där man kopplar differentiella tjällyft till maximalt tjällyft och vinter-IRI. Ett 
gränsvärde för maximalt tillåtet värde på vinter-IRI ansätts. utgår från ett kriterium 
för tillåten vinter-IRI. Detta vinter-IRI-värde jämförs med maximalt beräknat 
tjällyft för den aktuella konstruktionen. Ju högre krav på vinter-IRI desto lägre 
tillåtna maximala tjällyft.  

I modellen ingår även en empitiskt bestämd åldringsfaktor baserat på vinter-
IRI-mätningar. Som tjällyftnignsmodell används Konrad-Saarinens modell baserat 
på Segregation-Potential teori (SP). Om man an beräkna absoluta tjällyft kan vinter-
IRI-mätningar användas som kriterium för åtgärdsval, tex nödvändigt tjälisolering 
eller utskiftningsdjup.  
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3 Metod 

3.1.1 Vägytemätning 

Mätning av IRI sker genom att samla in en längsprofil med noggrannhet och 
samplingsintervall specificerad i TDOK 2014:0003 (Trafikverket, 2015). 
Datainsamlingen sker genom att lasersensorn mäter avståndet ner till vägytan 
samtidigt som accelerometern registrera bilens rörelse i höjdled. Längsprofilen 
beräknas från laservärdena med kompensation för bilens vertikala rörelse. 
Längsprofilen används därefter som indata till IRI-modellen vilken finns beskriven 
i ovan nämnda TDOK. Vid jämnhetsmätningen sommartid användes RST 29 och 
RST 33, figur 2.1. För vintermätningarna och vid tjälskadeinventeringen användes 
ett portabelt lasermätningssystem monterat på RST2 med samma prestanda map 
inhämtning av IRI-värden.  

 

 
Figur 3.1. Mätbil. Foto Ramböll RST. 
 
Den avståndsmätande lasersensorn har ett mätområde på 200 mm med en 

upplösning på 0.1 mm. Sensorns samplingsfrekvens är på 32 kHz vilket resulterar 
i ett nytt mätvärde i vägens färdriktning på submillimeternivå i mäthastigheter upp 
till 32 m/s.  

Accelerometern är av typ servoaccelerometer och har ett mätområde på ±2 g. 
Accelerometerns samplingsfrekvensen är på 32 kHz. Accelerometern är monterad 
direkt ovanför lasersensorn. För längdmätning används en hjulpulsgivare vilken är 
monterad på ett av mätfordonets hjul. Givaren ger ca 1100-2500 pulser/varv  vilket 
ger en upplösning på millimeternivå. 
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För närmare information om mätningarnas förfarande hänsvisas till TDOK 
2014:0003 ”Vägytemätning Mätstorheter” (Trafikverket, 2014) och TDOK 
2014:0005 ”Vägytemätning Objekt” (Trafikverket, 2015). 

Mätningarna uppfyller i huvudsak krav som ställs i TDOK 203:0699 
(Trafikverket, 2013) för automatiserad metod för inventering av skador på 
befintlig väg. De kraven som inte uppfylls är att mätningen begränsas till två 
mätlinjer och att enbart IRI utvärderas. 

 

3.1.2 Tjälskadeinventering 

Tjälinventering sker genom att tjälrelaterade skador inventeras på meternivå i 
en femgradig skala avseende sprickor, ojämnheter, trumslag och 
blockuppfrysningar. Inventeringen sker enligt TDOK 2013:0669 ”Inventering av 
tjälrelateradeskador på befintlig väg” (Trafikverket, 2013) där metoden beskrivs i 
detalj. Vid inventeringen användes RST 2, figur 3.2 
 

 
Figur 3.2 Mätbil RST 2. Foto Ramböll RST. 
 

3.2 Mätobjekt 

Ramböll RST har genomfört vägytemätningar på de objekt som är listade i tabell 
3.1. IRI har beräknats och redovisats för varje 0.1 m i längdriktningen. 
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Tabell 3.1. Mätobjekt inkluderade i studien. Alla objekt är lokaliserade i 
Norrbottens län (BD). 

Objekt 
nr 

Tjälskadeinventerings-
objekt 

Längd 
[m] 

Mätdatum 
sommar 

Mätdatum 
vinter 

1  6700 2015-09-
12 

2016-05-12 

2  11000 2015-09-
13 

2016-05-12 

3  7000 2015-10-
03 

2016-05-12 

4  10300 2015-07-
23 

2016-05-09 

5  8000 2015-07-
23 

2016-05-09 

6  17000 2015-08-
05 

2016-05-09 

7  14900 2015-09-
14 

2016-05-08 

8 A 17700 2015-09-
11 

2016-05-13 

9 B 18980 2016-04-
15 

2016-08-26 

10 C 12900 2016-04-
15 

2016-09-15 

 
Ländmätning har genomförts med digitrip. Mätdatat har levererats fyra 

separata filer en sommar och vinter mätning i vardera riktningen. 
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Av mätobjekten 8, 9 och 10 har valts ut för närmare analys av 

tjälskadeinventering. De representerar följande typ av objekt och benämns med 
följande bokstäver: 

A. Nyligen underhållsåtgärdat (objekt 8) 
B. Under projektering (objekt 9) 
C. Rekonstruerad (objekt 10) 

Objekt A och C har använts för att utvärdera mått för efterkontroll och objekt B för 
tjälskadeinventering. 

 

3.3 Utvärdering 

3.3.1 Databearbetning 

All databearbetning har skett i Python 3.5. Databearbetning har skett i följande 
steg: 

• Import av de fyra resultat-filerna 
• Kontroll att all längdmätning är unik 
• Reversering av längdmätningen för sommar- respektive vinterfilen i 

negativ längdriktning 
• Passning av längdmätning  
• Kombinera mätfilerna till ett sammansatt dataset med samma 

längdmätning 
 
Längdfelet mellan mätlinjerna beror på att mätriktningarna är olika i positiv 

och negativ mätriktning på grund av kurvor, vilket körspår man använder samt 
mindre skillnader i start- och stopppunkt. Passningsförfarandet skedde i tre steg, 
passning av sommar mätningar, passning av vintermätningar och till slut genom 
passning av sommar mot vintermätningar. Passningen har skett genom att 
manuellt identifiera entydiga gemensamma referenspunkter, oftast extrempunkter 
i IRI-datat. Därefter har mätserierna passats genom autokorrelation, dvs laggning. 
Som mått och optimeringskriterium för autokorrelationen har Pearson 
koefficienten beräknats. Kontroll av autokorrelationen har skett genom att beakta 
inom vilket rimligt intervall mätserierna kanförskjutas och att autokorrelationen 
är entydig, dvs har ett maxiumum. Utglesning har sedan skett genom att linjärt jämt 
utspritt över den längre mätserien diskriminera mätpunkter så att data-seten blir 
lika långa innan de slås ihop.  
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En analys av hur stor del av mätserien kan utglesas utan att det påverkar 
tolkningen har genomförts genom att studera effekten på ett utsnitt på 5 km av en 
mätserie och hur utglesningen påverkar olika beräknade IRI-mått. Som mått på 
effekten har följande mått beräknats och summerats över referenslängden för varje 
korrespondeande mätpunkt; procentuell avvikelse, euklidianska avståndet, och 
Pearson’s korrelationskoefficient. 

3.3.2 Beräkning av IRI-mått 

För alla dataset har olika IRI-mått beräknats och studerats genom deskriptiv 
statistik som fördelning, medelvärde, spridning mm för att bedöma hu rlämploga 
de är att beskriva objekten och möjlighet till entydig kravställan om måtten ska 
användas som tex krav för funktionsentreprenader. 

Efter databearbetning har analyser genomförts på datasetet. 
Tjälskadeinventeringsresultaten har utvärderats genom ANAOVA-test för. 

 
Vinter-IRI (vIRI) beräknas enligt ekvation (1). 

 
vIRI = IRIsommar - IRIvinter    Ekv. 1 
 
vIRI kan anta både positiva och negativa värden. Eftersom syftet är att 

identifiera ojämnheter orsakade av tjäle oavsett om de är positiva eller negativa 
studeras även absolutbeloppet av vIRI: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣) = |𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣|     Ekv. 2 
 
I (Trafikverket, 2013) specificeras kvoten mellan IRIvinter och IRIsommar som 

utvärderingsmått på tjälrörelser med mätbil. IRIkvot definieras som: 
 

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠

     Ekv. 3 

 
 

 

3.3.3 Jämförelse mellan IRI-mått och tjälskadeinventeringsresultat 

För de mätobjektdär tjälskadeinventering genomförts har IRI-måtten jämförts med 
klassificieringen av skadorna enligt (Trafikverket, 2013). Alla skador har jämförts 
mot IRI-måtten ävenom de primärt beskriver ojämnhet. Korrelationen har 
undersökts genom att gruppera värdena inom IRI-måtten mot 
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tjälskadeinventeringsresultaten, från grad 0 till 5. Resultaten har sedan 
visualiserats genom boxplots för att se om IRI-måtten kan översättas till 
tjälskadegradificering. Om så är fallet prövas skillnaden statistiskt genom ANOVA-
analys på 5 % signifikansnivå. Nollhypotesen är att det inte finns en skillnad mellan 
IRI-måtten för de olika skadegraderna. Post-Hoc analys (Tukey-test) används fr att 
verifiera hypotesprövningen. Analysen genomförs för medelvärdesbildning av 
mätdatat över 1 m, 5 m 15 m och 20 m. 

Jämförelse mellan tjälinventeringsresultaten har också gjorts mot den 
skadegradsklassificering som ges möjlighet för enligt (Trafikverket, 2013) baserat 
på måttet IRIkvot. Analysen har genomförts genom att gruppera IRIkvot-värdena 
enligt de gränser som redovisas i tabell 3.1 efter medelvärdesbildning. 
Trafikverkets metod bygger på medelvärdesbildning över 20 m men i tillägg har 
även medelvärdesbildning över 5 m, 10 m och 15 m utvärderats. 

 
I tabell 3.2 redovisas klassificering av skadegrad baserat på IRIkvot enligt 

(Trafikverket, 2013). 
 
Tabell 3.2. Klassificering av skadegrad utifrån måttet IRIkvot. enligt TDOK 

2013:0669 (Trafikverket, 2013). Måttet avser värden för 20 m 
medelvärdesbildning. 

IRIkvot Skadegrad 
1,5 1 
1,6 2 
1,7 3 
1,8 4 
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4 Resultat 

4.1 Beskrivning av mätdata 

I figur 4.1 visas deskriptiv statistik för mätobjekten A, B och C för 1 m 
medelvärdesbildning. Medelvärdesbildningen är gjord för att kunna jämföra datat 
mot IRI-måtten. Gemensamt för alla objekten är att medelvärdet för vinterätningen 
är högre än för sommar mätningen. Objekt B som är under projektering uppvisar 
högst medelvärde och standardavvikelse av de tre objekten. Objekt A som är 
nyligen underhållsåtgärdat har lägst sommar respektive vinter-IRI med avseende 
på medelvärde och extremvärden. Objekt C som är nyligen rekonstruerat har 
extremvärden både under sommar och vinter mätningarna som tyder på att det 
finns singulära punkter som avviker. 
 

  

 

 

Figur 4.1 Deskriptiv statistik för sommar (siri) och vinter IRI-mätningarna 
(viri) för objekten A, B och C som omfattas av tjälskadeinventeringen. 
Redovisningen avser 1 m medelvärdesbildning. 
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Figur 4.2. Histogram för sommar och vintermätningarna för objekten A (övre 
raden till vänster), B (övre raden till höger) och C (nedre raden till höger). 

4.2 Passning av mätdata från vägytemätning 

Effekten av utglesning och passning studerades för de olika IRI-måtten i 
studien. Resultaten redovisas i bilaga 2. I figur 4.3 resovisas utglesningseffekten för 
de olika måtten som Pearson koefficient. Analysen av effekten av utglesning visade 
att linjär utglesning kan upp till 0,2 % av den totala längden av mätlinjerna med 
utgångspunkt från att den ursprungliga upplösningen av mätdatat är 0,1 m för alla 
mått utom IRIkvot. Vid 0,2 % utglesning är Pearson korrelationskoefficient unger 0,5 
vilket är en allmänt accepterad statistisk gräns för korrelation. Analysen visar att 
den absoluta skillnaden i IRI-datat mellan referensserien och den utglesade då 
uppgår till 0,6 %. Vid liten utglesning förefaller måttet ABS(wIRI) påverkas minst, 
se figur 4.3. 
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Figur 4.3 Effekt av utglesning av datasetet uttryckt som Pearsonkoeficient för 

de olika beräknade IRI-måtten.  
 
IRIkvot avviker från mönstret som de övriga måtten uppvisar. Redan vid mycket 

liten utglesning, här 0,08 %, uppvisar måttet en stor skillnad (85 %) mellan 
referensdatat och det utglesade.  

I figur 4.4 visas slutresultatet av korrelationsförfarandet med en 
autokorrelationsplot. Figuren visar att det finns en unik lösning för 
autokorrelationen vilket visar att metoden fungerar förutsatt att man hittar en 
gemensam punkt att låsa mot. I alla dataset fanns det tydliga utslag, troligen 
trumslag eller liknande som gick att utnyttja.  
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Figur 4.4. Passningsresultat mellan sommar och vintermätningar för en 

mätlinje med autokorrelation.  
 

4.3 IRI-mått 

4.3.1 Deskriptiv statistik 

En jämförelse mellan medelvärdena för sommar respektive vintermätningtna 
visar att spannet i skillnad ligger på en ökning mellan 15- 40 % av ojämnhetten 
vintertid jämför med sommartid. Fördelningarna av mätdatat från sommar-IRI, 
vinter-IRI (ΔIRI) och IRIkvot för de studerade objekten är högersnedfördelade och 
ΔIRI normalfördelad som förväntat. Ett urval av sammanfattande statistik för 
vinter-IRI, ABS(ΔIRI) och IRIkvot för de studerade objekten redovisas i tabell 4.1. För 
IRIkvot har ett tak på värdet 50 för värdena satts eftersom extremvärden påverkar 
den deskriptiva statistiken negativt. Att värdenöverstiger 50 bedömdes inte tillföra 
mer information. Tabellen visar att för vinter-IRI och ABS(ΔIRI) är medelvärdet och 
standardavvikelsen ungefär lika stora vilket innebär att majoriteten av 
observationer ligger i intervallet från 0 till två standardavvikelser. Gränsen för 75 
%-percentien i förhållande till medelvärdet och standardavvikelserna inikear att 
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det finns extrema utliggare. För IRIkvot kan det noteras att alla objekt har värden 
som ligger >50.  

 
Tabell 4.1 Ett urval av sammanfattande statistik för vinter-IRI, ABS(ΔIRI) och 

IRIkvot för de detaljstuderade objeketen A, B, C. För att undvika division med 0 för 
IRIkvot har medelvärdesbildning över 1 m använts. IRIkvot (IRIr) har ett tak på 50 för 
värdena satts.  

IRI-mått vIRI ΔIRI ABS(ΔIRI) IRIkvot 
Objekt A         
Antal värden 17825 17825 17825 17825 
Medelvärde 1,7 0,2 0,5 1,6 
Std 1,0 0,8 0,7 2,5 
Min 0,0 -5,5 0,0 0,3 
25 %-perc 1,0 -0,2 0,2 1,0 
50 %-perc 1,5 0,1 0,3 1,3 
75 %-perc 2,0 0,5 0,6 1,7 
Max 15,7 14,6 14,6 9928,0 
Objekt B         
Antal värden 17008 17008 17008 17008 
Medelvärde 3,6 0,3 1,0 2,0 
Std 2,1 1,5 1,1 1,9 
Min 0,5 -9,4 0,0 0,1 
25 %-perc 2,2 -0,4 0,3 1,0 
50 %-perc 3,0 0,2 0,7 1,5 
75 %-perc 4,0 0,9 1,3 2,4 
Max 19,9 13,5 1,4 36,5 
Objekt C         
Antal värden 22245 22245 22245 22245 
Medelvärde 2,3 0,7 1,3 2,0 
Std 1,8 1,7 1,4 1,9 
Min 0,2 -11,9 0,0 0,1 
25 %-perc 1,2 -0,2 0,5 1,0 
50 %-perc 1,8 0,4 0,9 1,5 
75 %-perc 2,7 1,2 1,6 2,4 
Max 29,1 28,1 28,1 36,5 

 
 
Histogrammen i figur 4.5 visar att ΔIRI i stort sett ger samma information som 

vinter-IRI, figur 4.2. Objekt A uppvisar lägst spridning i IRI-måttet. För alla objekt 
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kan se att frekvensen för högre ΔIRI för yttre hjulspår är högre än inre vilket är 
förväntat. 

 
 

 

 

Figur 4.5 Histogram ΔIRI för objekten A (övre raden till vänster), B (övre raden 
till höger) och C (nedre raden till höger). Figurerna har samma x-skala för att kunna 
jämföras. 
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Figur 4.6 Histogram ABS(ΔIRI) för objekten A (övre raden till vänster), B (övre 
raden till höger) och C (nedre raden till höger). Figurerna har samma x-skala för att 
kunna jämföras. 
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Figur 4.7 Histogram IRIkvot. för objekten A (övre raden till vänster), B (övre 
raden till höger) och C (nedre raden till höger). Figurerna har samma x-skala för att 
kunna jämföras. 

 
 

4.3.2 Medelvärdesbildning 

I figur 4.8 jämförs ΔIRI, ABS(ΔIRI) och IRIkvot medelvärdesbildade över 5 m. Ur 
figuren kan man se att IRIkvot är det känsligaste måttet för att indentifiera 
ojämnheter. ΔIRI och ABS(ΔIRI) ger samma information fast i olika y-skalor. För 
ΔIRI visas om tjälrörelserna är positiva (lyft) eller negativa (sättning).  

 
Figur 4.8 jämförs ΔIRI, ABS(ΔIRI) och IRIkvot medelvärdesbildade över 5 m. 
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4.4 Tjälskadeinventering 

Tjälskadeinventering genomfördes på objekten A, B och C (8, 9 och 10). I tabell 
4.2 ges en översikt av objekten. 

 
Tabell 4.2 Sammanfattning av typ av objekt och resultat från 

stjäslkadeinventeringen. 
Objekt A B C 
Typ Nyligen 

underhållsåtgärdat 
Under projektering Rekonstruerad 

Längd [km] 17,7 12,9 19,0 
Ojämnheter [antal värden] 
Grad 1 5 31 9 
Grad 2 11 34 34 
Grad 3 0 10 6 
Grad 4 0 0 1 
Trumslag [antal värden] 
Grad 1 0 0 0 
Grad 2 0 25 0 
Grad 3 0 0 0 
Grad 4 0 0 0 
Blockuppfrysningar [antal värden] 
Grad 1 0 107 0 
Grad 2 0 138 0 
Grad 3 0 39 0 
Grad 4 0 9 0 
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5 Analys 

5.1 Passningsnogrannhet 

Om vägytemätningarna uppfyller kraven på mätnoggrannhet enligt 
metodbeskrivningen (Trafikverket, 2015) så ger passning med linjär utglesning 
och autokorrelation en utglesning < 0,2 % som bedöms vara den maximala gränsen 
för en jämförelse mellan sommar och vintermätningar med denna metod. Det finns 
möjlighet att öka precisionen i mätningarna genom att antingen dela mätningarna 
två riktningar om en sammanfogningspunkt kan definieras eler genom att låsa vissa 
längdmätningspukter vid mätningarna. För att korrelera mätlinjerna krävs en 
manuell bedömning av vilka punkter man ska utgå ifrån och en kontroll av att 
resultatet är unikt. 

 

5.2 IRI-mått 

5.2.1 Sommar- och Vinter IRI 

Resultaten bekräftar att vinter-IRI är högre än sommar-IRI, dvs. att objekten är 
ojämnare på vinterna än sommaren som rapporterats i flera studier. Skillnaden och 
spannet i denna studie är något större, 15-42 % ökning, jämfört med resultaten från 
(Lundberg, 2001). Den något större skillnaden beror troligen på att denna studie 
baserar sig på måtobjekt i en kallare region. Både objekt under projektering (objekt 
B) och uppföljningsobjekt (objekt C) uppvisar en skillnad på 40 %. 
Användning av vinter-IRI som enskilt mått korrelerar väl med tjälrelaterade 
ojämnhet i studien. Det beror förmodligen på att de största variationerna av 
ojämnheter på ett kortare längdintervall är tjälrelaterade, som blockuppfrysning 
och trumslag. Det är extremvärdena, här över 80 %-percentilen som korrelerar till 
den tjälrelaterade ojämnheten, se figur 5.1. 
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Figur 5.1. Korrelation mellan vinter-IRI, 20 m medelvärdesbildning, och 
klassificerad ojämnhet för objekt B. De blå linjerna anger uppifrån 90-percentilen, 
80-percentilen och 40-percentilen av vinter-IRI-värdena. 

5.2.2 ΔIRI och ABS(ΔIRI) 

ΔIRI och ABS(ΔIRI) är i princip samma mått. ΔIRI är för alla mätsträckor 
normalfördelad och beskriver både relativa tjälrörelser som lyft och sänkor 
förutsatt att matchning mellan sommar- och vinter-IRI är tillräckligt god. 
Nackdelen med ΔIRI är att måttet är mindre intuitivt att tolka eftersom även låga 
värden (negativa) innebär vinterrelaterade ojämnheter. 

ABS(ΔIRI) antar en sned statistisk fördelning och har enbart positiva värden. 
Det gör det lättare att definiera rikt eller gränsvärden för uppföljning vid tex en 
entreprenad. Den följer också samma typ av statistiska fördelning som sommar- 
och vinter-IRI vilket gör den lättare att jämföra resultaten med mätdatat. ABS(ΔIRI) 
är mindre känsligt än ΔIRI för passningsfel.  

Jämför man korrelationen mellan klassificerad tjälrelaterad ojämnhet med de 
båda måtten, se figur 5.2 för ΔIRI och 5.3 för ABS(ΔIRI), ger ABS(ΔIRI) en enklare 
tolkning av samnbandet mellan IRI-värde och skadegrad eftersom skalan enbart är 
positiv. 

 



 

24 
 

 
Figur 5.2 Korrelation mellan ΔIRI, 20 m medelvärdesbildning, och klassificerad 

ojämnhet för objekt B. De blå linjerna anger uppifrån 90-percentilen, 80-percentile 
och 40-percentilen av ΔIRI -värdena. 
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Figur 5.3 Korrelation mellan ABS(ΔIRI), 20 m medelvärdesbildning, och 

klassificerad ojämnhet för objekt B. De blå linjerna anger uppifrån 90-percentilen, 
80-percentile och 40-percentilen av ABS(ΔIRI)-värdena. 

 

5.2.3 IRIkvot 

IRI-kvot finns definierad i (Trafikverket, 2013). Måttet är känsligare än ΔIRI och 
ABS(ΔIRI) eftersom det är baserat på en kvot. Om IRI under sommaren är lågt 
innebär det att även relativt små tjälrörelser får stort genomslag. Objekt 10 fick låga 
IRIkvot värden trots att vägen var i dåligt skick. 

För att beräkningsmässigt hantera IRIkvot  behöver beräkningstekniska åtgärder 
genomföras för att undvika division med 0. Vilka åtgärder som vidtas kommer att 
påverka resultatet. I denna studie ansattes sommar_IRI till 0,1 om IRI_sommar var 
= 0 i en enskild punkt. Alternativa lösningar på problemet skulle kunna vara att 
medelvärdesbilda värdena över en sträcka innan kvoten beräknas. Hur man löser 
problemet med att hantera och eller diskriminera mätdata som ger orealistiska 
resultat kommer att påverka resultatet. 

Jämför man korrelationen mellan IRIkvot och klassificerad tjälrealeterad 
ojämnhet, se figur 5.4 så behöver är måttet IRIkvot svårtolkat trots 
medelvärdesbildning. Variationen i enskilda punkter är för stor för att tolka ett 
samband mellan IRIkvot och skadegrad. 
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Figur 5.4 Korrelation mellan IRIkvot, 20 m medelvärdesbildning, och 

klassificerad ojämnhet för objekt B. De blå linjerna anger uppifrån 90-percentilen, 
80-percentile och 40-percentilen av ABS(ΔIRI)-värdena. 

5.2.4 Effekt av medelvärdesbildning 

Underlagsdatat för analysen har en upplösning på 0,1 m. Ett vanligt sätt att 
aggregera stora mängder mätdata är att reducera mängden genom 
medelvärdesbildning. I tex PMS V3 aggregeras mätdatat genom 
medelvärdesbildning över 20 meterssektioner. Fördelarna med 
medelvärdesbildning är att data kan bli lättare att visualisera och tolka och 
nackdelarna att informationkan gå förlorad.  

En analys har genomförts för att studera effekten av medelvärdesbildning av 
IRI-mått på tolkningen av differentiella tjälrörelser. Medelvärdes bildning över 5 m, 
10 m och 20 m har undersökts. Ett exempel visas i figur 5.5 där 
medelvärdesbildning och rådata jämförs för ABS(vIRI). I figuren är 80 %-
percentilen av ABS(vIRI) inlagd som en strreckad linje eftersom skadegraden map 
ojämnhet har korrelerats mot denna. Som förväntat jämnas data ut ju större 
medelvärdesbildningen är. Eftersom det är extremvärdena, över 80 %-percentilen 
som korrelerats till skadegrad är det för tjälskadeinventering viktigt att dessa 
toppar, eller ”spikar”, inte försvinner i utjämningen. En medelvärdesbildning om 5 
m förefaller innehålla i stort sett samma information som rådatat. För 10 m 
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medelvärdesbildning är stora och sammanhängande ojämnheter synliga men 
mindre lokala variationer försvinner. En medelvärdesbildning över 20 m indikerar 
storskaliga variationer men förbiser lokala variationer i ABS(vIRI).  

 

 
Figur 5.5. Exempel på effekt av att medelvärdesvärdesbilda ABS(vIRI)-data. I 

fguren jämförs medelvärdesbildning av sektioner om 5 m, 10 m och 15 m med 
rådata. Exemplet är hämtat från längdmätningen 0-1000 m för RV 870. I figuren är 
medelvärdet av ABS(vIRI) inlagt som en horisontell heldragen linje och 80-% 
percentilen som streckad linje. 

 
 

5.3 Jämförelse mellan inventeringsresultat och IRI-mått 

5.3.1 Ojämnheter 

ANVOVA-analysen visade att man inte utifrån de olika IRI-måtten i denna 
undersökning kan avgöra om vägen har ojämnhet som klassas som en tjälskada. 
Däremot visar extremvärden i vinter-IRI-mätningarna stark korrelation med 
klassad tjälrelaterad ojämnhet. I figur 5.6 visas till exempel en jämförelse mellan 
resultaten från ABS(ΔIRI) och klassificering av tjälrelaterade ojämnheter vid 
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tjälskadeinventering enligt (Trafikverket, 2013). Analysen visar att det är 
extremvärdena korrelerar väl med de tolkade ojämnheterna. 80 %-percentilen av 
ABS(ΔIRI) korrelerar väl mot grad 1 skador, 90 %-percentilen grad 2 skador och 
maxvärdena mot grad 3 ojämnheter i detta exempel.  

 
Figur 5.6. Jämförelse mellan ABS(ΔIRI) och okulär bedömning av ojämnheter 

för objekt C vid tjälskadeinventering enligt (Trafikverket, 2013). Blå horisontella 
linjer markerar uppifrån 90 %-percentilen, 80 %-percentilen och 70 %-percentilen. 

 
Om man studerar den klassificerade ojämnheten mot de olika i IRI-måtten i 

boxplots ser man att att spridningen i IRI-måtten är för för en entydig 
klassificeringav alla klasser , se figur 5.7-5.9. Man ser också att de olika IRI-måtten 
skiljer sig åt när dete gäller att separera de olika klasserna. Måtten vinter-IRI (figur 
5.8), ΔIRI (figur 5.8) och ABS(ΔIRI) (figur 5.9) separerar klasserna likvärdigt. 
Intressant att notera att grad 3 har ett högre medianvärde än grad 4 i resultaten 
och att spridningen i grad 3 är större en spannet i grad 4. För måttet IRIkvot är 
skillnaderna mellan klasserna små och att spridningen i resultaten är större. 
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Figur 5.7. Boxplot för klassificerad ojämnhet i tjälskadeinventering för objekt C 

för vinter-IRI. 
 

 
Figur 5.8. Boxplot för klassificerad ojämnhet i tjälskadeinventering för objekt C 

för ΔIRI. 
 

 
Figur 5.8. Boxplot för klassificerad ojämnhet i tjälskadeinventering för objekt C 

för ABS(ΔIRI). 
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Figur 5.9. Boxplot för klassificerad ojämnhet i tjälskadeinventering för objekt C 

för IRIkvot. 
 

5.3.2 Trumslag 

Boxplots för de olika IRI-måtten och klassificerade trumslag redovisas i figur 5.10-
5.13. Trumslagen identifieras för alla mått utom IRIkvot men klassificeringen mellan 
grad 1 och 2 blir generellt fel i boxplottarna. 

 

 
Figur 5.10. Boxplot för klassificerade trumslag i tjälskadeinventering för objekt 

C för vinter-IRI. 
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Figur 5.11. Boxplot för klassificerade trumslag i tjälskadeinventering för objekt 

C för ΔIRI. 
 

 
Figur 5.12. Boxplot för klassificerade trumslag i tjälskadeinventering för objekt 

C för ABS(ΔIRI). 

 
Figur 5.13. Boxplot för klassificerade trumslag i tjälskadeinventering för objekt 

C för IRIkvot. 
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5.3.3 Blockuppfrysning 

Boxplots för de olika IRI-måtten och klassificerad blockuppfrysning redovisas i 
figur 5.14-5.17. Blockuppfysningarna identifieras bäst i måttet ABS(ΔIRI) men även 
i viss mån för vinter-IRI.  

 

 
Figur 5.14. Boxplot för klassificerad blockuppfysning i tjälskadeinventering för 

objekt C för vinter-IRI. 
 

 
Figur 5.15. Boxplot för klassificerad blockuppfysning i tjälskadeinventering för 

objekt C för ΔIRI. 
 

 
Figur 5.16. Boxplot för klassificerad blockuppfysning i tjälskadeinventering för 

objekt C för ABS(ΔIRI). 
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Figur 5.17. Boxplot för klassificerad blockuppfysning i tjälskadeinventering för 

objekt C för IRIkvot. 
 

5.3.4 Autmatisk klassificering med IRIkvot 

Effekten av medelvärdesbildning på automatisk klassificering enlig 
(Trafikverket, 2013) uppvisar samma mönster för alla objekten. Figur 5.18 visar 
resultatet för objekt C som representerar ett objekt i projekteringsfasen. Generellt 
förskjuter ett ökat intervall för medelvärdesbildning mot en lägre tjälskade grad. 
Bland de undersökta objekten är ökningen störst i grad 0 och minskningen störst i 
grad 4.   

Vid jämförelse mellan den automatiska tjälklassificeringen baserat på IRIkvot 
enligt (Trafikverket, 2013) och den manuella tjälskadeinventeringen överskattas 
tjälskadorna vid automatiska klassificering. Summerar man utfallen av 
klassificeringar av ojämheter, trumslag och blockuppfrysning, tabell 5.2, och jämför 
dem antalet klassificeringar i klass 4 så är det uppenbart att kvoten registerar fler 
ojämnheter än den manuella inventeringen.  
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Figur 5.18 Effekt av medelvärdesbildning på automatisk klassificering enligt 

(Trafikverket, 2013) för objekt B. Antalet klassificieringar har normaliserats mot 
längdmätningen. 

 

5.4 Objektspecifik kontroll av differentiella tjällyft 

Utvärderingen av objektspecifik kontroll har skett genom at studera utfallet av 
olika mått och dess känslighet. Analysen omfattar alla 10 mätobjekt som det finns 
tillgång av mätningar till. Det objekt som representerar en objektsuppföljning är 
objekt A. För objektspecifik kontroll krävs att måtten är robusta och kraven 
entydiga. 

Analysen av passingsfel visar att måttet ABS(ΔIRI) är mest robust mot 
passningsfel och att IRIkvot är mest känsligt. Att använda vinter-IRI innebär att ingen 
passning behövs vilket naturligtvis är bäst ur den synpunkten. 

Om krav ska ställas på differentiella tjällyft genom skillnaden mellan sommar- 
occh vintermätningar eller som en kvot behöver ett tilläggskrav finnas på sommar-
IRI. Resultaten för objekt B visar att om man har hög ojämnhet sommartid ger stora 
tjälrelaterade ojämnheter vintertid skenbart lägre utslag i de beräknade IRI-
måtten, dvs. ΔIRI, ABS(ΔIRI) och IRIkvot. En utgångspunkt för kravnivåer kan tex 
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vara de IRI-krav som är kopplade till jämnhetsklasserna för bitumenlager i 
(Vägverket, 2000), se tabell 5.1. 

 
Tabell 5.1 Exempel på referensvärden för sommar-IRI-mätningar utifrån 

jämnhetsklasser enligt (Vägverket, 2000) för 20 m medelvärdesbildning. 
Jämnhetsklass Krav vägyta, IRI [mm/m] 
1 ≤ 3,5 
2 ≤ 2,9 
3 ≤ 2,4 
4 ≤ 1,9 
5 ≤ 1,6 

 
Med utgångspunkt från referensvärdena i tabell 5.2 och IRIkvot för 

automatisksklassificering av tjälrelaterade skador, tabell 3.2 kan maximalt tillåtna 
ojämnheter för vinter-IRI skattas som utgångspunkt för en diskussion, se tabell 6.4.  
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Tabell 5.2. Skattade riktvärden för vinter-IRI, ΔIRI och ABS(ΔIRI) utifrån krav i 

(Vägverket, 2000) uppdelat på jämnhetsklasser och automatisk klassificering av 
tjälrelaterad ojämnhet enligt (Trafikverket, 2013). 

  Skadegrad 1 2 3 4 
Jämnhetsklass Krav sommar [mm/m]   Vinter-IRI [mm/m]   

1 3,5 5,3 5,6 6,0 6,3 
2 2,9 4,4 4,6 4,9 5,2 
3 2,4 3,6 3,8 4,1 4,3 
4 1,9 2,9 3,0 3,2 3,4 
5 1,6 2,4 2,6 2,7 2,9 

Jämnhetsklass Krav sommar [mm/m]   ΔIRI och ABS(ΔIRI) [mm/m] 
1 3,5 1,8 2,1 2,5 2,8 
2 2,9 1,5 1,7 2,0 2,3 
3 2,4 1,2 1,4 1,7 1,9 
4 1,9 1,0 1,1 1,3 1,5 
5 1,6 0,8 1,0 1,1 1,3 
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6 Diskussion 

6.1 Metod 

För att kunna skapa tillförlitliga mått på differentiella tjällyft genom att jämföra 
vägytemätningar från sommar och vinterförhållanden är matchning av mätlinjer 
kritiskt. Den metod som primärt använts i denna studie, dvs linjär passning av 
mätdata med hög upplösning i kombination med autokorrelation, ger en tillräcklig 
noggrannhet för att översiktligt bedöma vägen påverkan av tjälaktivitet.  

Nogrannheten i den använda metoden är inte tilräcklig för att identifiera lokala 
tjälskador som trumslag exakt, vilket är ett problem som även påtalats av (Fradette, 
Doré, Pierre, P., & Hébert, 2005). Stora, lokala tjällyft framträder tydligt i datat men 
lokalseringen kan vara förskjuten med någon meter.  

6.1.1 Antal mätlinjer 

Användningen av mätlinjer i vardera riktning var ett försök att genomföra 
mätningarna på ett kostnadseffektivt sätt i jämförelse med en fullt utrustad mätbil. 
Vägytemätningar kan enbart detektera skador i mätlinjerna och användning av 
färre lasrar innebär en risk för att skador missas. 

En jämförelse mellan den okulära tjälskadeinveneringen och resultaten från två 
mätlinjer visar att i huvudsak fångas alla tjälskador i form av ojämnheter upp. 
Eftersom en vägytemätning inte kan fånga upp alla tjälskador så kommer en okulär 
tjälskadeinventering behövas genomföras i något skede ändå. Det är tveksamt om 
fler mätlinjer är nödvändigt för att fånga upp ojämnheter men det är möjligt att fler 
mätlinjer skulle göra det möjligt att separera vissa tjälrelaterade skador åt, tex 
trumslag från blockuppfrysning. Det är möjligt att värdet av fler mätlinjer ökar om 
även våglängdsanalys inkluderas i utvärderingen i tillägg till enbart IRI-måttet. 
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6.2 IRI-mått för tjälskadeinventering 

Resultaten och analysen visar att de olika måtten har olika för och nackdelar. För 
och nackdelar sammanfattas i tabell 6.1. 

 
Tabell 6.1. Jämförelse mellan de olika IRI-måtten för tjälskadeinventering. 

Mått Fördel Nackdel 
Vinter-IRI Kräver ingen bearbetning 

Korrelerar mot tjälrelaterade 
ojämnheter 

Osäkert om ojämnhetern 
faktiskt är tjälrelaterade 

ΔIRI Identifierar både lyft och 
sättningar relaterade till tjäle 

Kräver hög 
passningsnogrannhet 
Svårt att kravställa negativa 
lyft. 

ABS(ΔIRI) Korrelerar mot tjälrelaterade 
ojämnheter 
Kräver lägst 
passningsnogrannhet 

Kräver passning 

IRIkvot Finns i metodbeskrivning 
Identifierar lokala skador 

Kan ge missvisande resultat 
Kräver hög 
passningsnogrannhet  

 

6.2.1 Medelvärdesbildning 

IRI som mått bygger på medelvärdesbildning för att bli representativt för 
ojämnheten på vägen. Att använda korta längdinervall innebär att snarare 
beskriver accelartionen i ojämnheten, förändringen i ojämnhet, istället för att 
beskriva hur ojämn vägen är.  

6.3 IRI-mått för objektspecifik kontroll av differentiell tjällyft 

Om krav ska ställas på differentiella tjällyft genom skillnaden mellan sommar- 
och vintermätningar eller som en kvot behöver ett tilläggskrav finnas på sommar-
IRI. Resultaten för objekt B visar att om man har hög ojämnhet sommartid ger 
relativ stora tjälrelaterade ojämnheter vintertid små utslag i de beräknade IRI-
måtten, dvs. ΔIRI, ABS(ΔIRI) och IRIkvot. På samma sätt ger hög jämnhet sommartid 
stora utslag för små tjälrörelser. Denna rapport har haft som utgångspunkt för 
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kravnivåer kan tex vara de IRI-krav som är kopplade till jämnhetsklasserna för 
bitumenlager i (Vägverket, 2000), och sen skattning var gränserna hamnar för 
måtten ΔIRI och ABS(ΔIRI) genom att utgå från gränserna för automatisk 
klassificiering baserat på IRIkvot enligt (Trafikverket, 2013), se tabell 3.2.  

Referensmätningen vid en objektspecifik kontroll av differentiella tjällyft efter 
en tjälskadeåtgärd behöver regleras i tid efter beläggningens färdigställande för att 
bli rättvisande för entreprenörens del. Om referensmätningen genomförs under 
samma sommarsäsong kommer vägen vara jämnare än efter första vintersäsongen. 
Konsekvensen blir att en utvärderingen av differentiella tjällyft då blir högre än om 
referensmätningen genomförts efter en vintersäsongs tjälaktivitet.  

I Kanada ar man valt att använda sig av riktvärden för ΔIRI eller ABS(ΔIRI) för 
prioritering av åtgärder kopplat till tjäle, se tabell 6.2. En användning och 
uppföljning av liknande riktvärden skulle innebära att man dels skulle få tillgång 
till ett projekteringsunderlag för tjälskadeinventering och få ett objektivt mått för 
prioritering av tjälsäkringsåtärder på vägnätsnivå. 

 
Tabell 6.2. Riktvärden (vinter-IRI) för klassificering av tjäfarlig terrass i Kanada 

uppdelat på typvägar och referenshastigheter. 
Vägtyp Motorväg  Nationell väg  Regional väg  
Referenshastighet [km/h] 100 90 50-80 
Hög [mm/m] >1,1 >1,25 >1,5 
Mycket hög [mm/m] >1,75 >2,0 >2,25 

 
Jämför man gränsen för klassificering av tjälfarliga terrasser, ΔIRI alt. 

ABS(ΔIRI), som används i delar av Kanada, tabell 6.2, med de skattade värdena som 
för ojämnhetsklasser i Sverige i tabell 5.2, kan man konstatera att de svenska 
värdena är genomgående höga med hänsyn till att deras klassificering för höga 
värden för regional väg som motsvara objekten A, B och C ligger i samma 
storleksordning som gränsen för klassificering för skadegrad 1 enligt tabell 5.2. Var 
gränserna ska ligga kräver mer underlag och analys vad som är rimligt och 
ekonomiskt motiverat. 

För kontroll av differentiella tjällyft orsakade av tjälrörelser visar resultaten i 
denna studie att ABS(ΔIRI) är det mest lämpliga av följande skäl: 

• Det är mest robust mot passningsfel 
• Måttet fångar upp all relativ ojämnhet i ett tal 
• Måttet kan enkelt kravställas med ett värde för krav nivå 

Vinter-IRI ger i stort sett samma information som ABS(ΔIRI). Fördelen med 
vinter-IRI är att det måttet inte behöver passas. Men det fångar inte upp 
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differentiella tjällyft. IRIkvot är ett för känsligt mått, dvs ger stor spridning, för att 
användas som funktionskrav. 

För att fånga upp lokala tjälrörelser som blockuppfrysningar och trumslag bör 
inte ABS(ΔIRI) vid objektspecifik kontroll medelvärdesbildas över långa sträckor. 
En medelvärdesbildning över 20 m som används vid vägytemätning sommartid ger 
en för låg upplösning. 5 m ger en en tillräckligt hög. Därför bör ett funktionskrav 
för differentiella tjällyft kompletteras med takvärde för medelvärdesbildningar 
över korta delsträckor. 
 

6.4 Metodbeskrivning 

I denna studie har två fordonsmonterade lasrar använts för vägytemätning i 
inre respektive yttre hjulspår. Lasrarna och datainsamlingen uppfyller kraven för 
vägytemätning enligt (Trafikverket, 2015). Denna instrumentering har fungerat väl 
i projektet och bör kunna implementeras med utgångspunkt från gällande 
metodbeskrivning för vägytemätning. Tidpunkten för mätning av vinter-IRI bör 
sammanfalla med tidpunkten för en tjälskadeinventering, dvs när vägbanan är fri 
från is- och snör och idealt sett precis innan tjällossningsperioden börjar. 

Redovisning av data beror på användningsområdet. För objektspecifik kontroll 
av differentiella tjällyft rekommenderas en medelvärdesbildning över 20 m med ett 
tillägg om maximalt värde för en 5 m medelvärdesbildning eller lägre med måttet 
ABS(ΔIRI). I tillägg till måttet ABS(ΔIRI) bör både referensmätningen sommartid 
och vinter-IRI redovisas. Referensmätningen sommartid bör genomföras efter 
första vintersäsongen för att vägen ska stabilisera sig från tökonsolidering. Att 
genomföra referensmätningen innan första vintersäsongen kommer att resultera i 
högre utvärderade differentiella tjällyft än om referensmätningen genomförs efter 
vintersäsongen. Det är rekommenderas att genomföra mätningen och 
utvärderingen i båda åkriktingarna och utvärdera separat för att utvärderingen av 
funktionskravet ska bli entydigt. 

Om syftet är en tjälskadeinventering är en hög upplösning på mätdatat önskvärt 
och flera IRI-mått användbara som stöd för tolkning av tjälrelaterade skador. 
Rekommendationen är att redovisa datat som 5 m medelvärdesbildning och 20 m 
medelvärdesbildning. En medelvärdesbildning över 5 m kompenserar för felet i 
passning mellan olika mätlinjer. Det rekommenderas att vägytemätningen ska 
genomföras i den åkriktning som tjälskadeinventeringen genomförs för att 
underlätta korrelationen mellan identifierade tjälskador och IRI-måtten.  

 



 

41 
 

6.5 Utvecklingsmöjligheter 

6.5.1 IRI och våglängdsanalys 

Litteraturgenomgången visar att det finns många användningsområden där 
vägytemätning används med koppling till tjälskador eller dimensionering med 
hänsyn till tjäle. Två huvudspår har identifierats, dels användning av det enkla 
vägytemåttet IRI, som i denna studie, och dels analys av våglängder. 
Användingsområden baserade på IRI är sammanfattade i tabell 6.3. I huvudsak är 
de användningsområdena kopplade till körkomfort, identifiering av skador och 
prioritering samt åtgärd av vägobjekt. Analys av våglängder har haft fokus mot 
orsaker till tjälrelaterade problem. De IRI-baserade användnignsområdena är 
lättare att implementera och bedöms kräva mindre utvecklingsarbete än att arbeta 
med våglängder. Arbete med våglängdsanalys behöver ske uder en längre tid innan 
den kunskapen kan implementeras. 
 
Tabell 6.3. Följande användningsområden har hittats i litteraturen som rör IRI-
mätnignar under tjälade förhållanden: 

Syfte Data Referens 
Identifiera trumslag Sommar-IRI, vinter-IRI, 

ΔIRI 
(Dorè & Zubeck, Cold 
Regions Pavement 
Engineering, 2009) 

Skatta vinter-IRI Sommar-IRI, 
tjällyftberäkningar 

(Dorè & Zubeck, Cold 
Regions Pavement 
Engineering, 2009) 

Tjälsäkring Vinter-IRI, 
tjällyftsberäkning 

(Dorè & Zubeck, Cold 
Regions Pavement 
Engineering, 2009) 

 

6.5.2 Utvärdering i transversell led 

Det finns flera exemel där vinter-RI kan användas för analys i longitudnell 
rikting av vägen, tex (Fradette, Doré, Pierre, P., & Hébert, 2005). I samma studier 
disluteras även utvärdering i tranversell led. Ojämnheterna i transversell led är i 
allmänhet stora, tex (Fradette, Doré, Pierre, P., & Hébert, 2005), men det är svårt 
att analysera med IRI-mätningarna pga passningsproblem mellan mätlinjer. Det 
krävs en passning på ett par dm för att uppnå tillräckligt tillförlitlighet. Att använda 
längdsprofiler istället för tripdata skulle ge en högre precision. 
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7 Slutsatser 

Det finns inga studier publicerade som behandla ΔIRI eller vinter-IRI som mått 
för uppföljning av funktionskrav. Utifrån det som hittats i litteraturen och 
projektets mål att koppla ΔIRI till relativa tjällyft kan IRI med en del 
utvecklingsarbete användas till följande funktionskrav: 

• Relativa tjällyft (ABS(ΔIRI)) 
• Kravställa tjälsäkringsåtgärder 

Alla mått som utgår från en jämförelse med sommarmätningarna ger skenbart 
intryck av mindre tjälrörelser om vägen är ojämn på sommaren. Därför bör 
jämnheten på sommaren beaktas då tolkning av måtten genomförs. Det är rimligt 
att utgå från de eventuella krav som ställs på ytjämnhet efter beläggning. Det är 
nödvändigt att specificera när referensmätningen ska genomföras, innan första 
vintersäsongen eller efter första vintersäsongen, eftersom det kommer att påverka 
utvärderingen av differentiella tjällyftningar.  

Måttet ABS(ΔIRI) är mest lämpat för objektspecifik kontroll av differentiella 
tjällyft. IRIkvot identifierar lokala tjälrelaterade skador tydligt men är känsligt och 
ger stor variation vilket gör det mindre lämpligt som funktionskrav. 

För objektspecifik kontroll av differentiellla tjällyft och för tjälskadeinventering 
räcker två mätlinjer i vardera rikting eftersom annan kompletterande 
datainsamling genomförs samtidigt. Genomförs en tjälskadeinventering bör 
mätningen ske i samma riktning för att underlätta korrelationen mellan 
identiferade tjälskador och IRI-mått. 

Det går inte med statistisk säkerhet fastställa att man har en speciell typ av 
tjälskada eller utan kompletterande information fastställa tjälrelaterade skador 
enbart med IRI-mått som ledning. Det kan bero på att metoden antingen är för 
känslig eller att dagens tjälinventeringsmetod är för grov. 

Linjär passning av mätlinjerna med autokorrelation ger en tillräckligt bra 
passning men det bör utredas om inte ett passningsförfarande utifrån 
längdsprofilerna är att föredra. 
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8 Rekommendationer 

8.1 Metodbeskrivning 

8.1.1 Utrustning och mätning 

Mätning bör utföras i minst två linjer med utrustning som uppfyller kraven 
enligt gällande metodbeskrivning för vägytemätning (Trafikverket, 2015). 
Mätlinjerna ska vara inre och yttre hjulspår. Mätningarna ska genomföras vid 
samma tidpunkt som för tjälskadeinventering enligt (Trafikverket, 2013), dvs när 
tjällyftningen är maximal och vägytan är fri från is och snö. Om tjälskadeinventering 
genomförs ska mätningen genomföras i samma åkriktning som 
tjälskadeinventeringen utförs.  

8.1.2 Utvärdering 

Utvärderingen av mätdatat bör redovisas separat för varje mätlinje. Följande 
IRI-mått bör redovisas: 

• Vinter-IRI 
• ABS(ΔIRI) 
• IRIkvot 

Redovisningen bör dels ske medelvärdesbildat över 20 m sträckor och 5 m 
sträckor. Till PMS v3 bör 20 m medelvärdesbildade sträckor för yttre hjulspår 
rapporteras. 

8.2 Förslag på funktionskrav  

Funktionskraven baseras på mätningar enligt kraven på föreslagen 
metodbeskrivning.  
Som funktionskrav föreslås: 

• Minimikrav för sommar-IRI mätt efter första vintersäsongen 
• Maximalt värde på ABS(ΔIRI) för 20 m medelvärdesbildning. 
• Maximalt värde på ABS(ΔIRI) för 5 m medelvärdesbildning som tillägg 

för lokala skador 
 
Minimikraven för sommar-IRI bör sammanfalla med de krav som ställs för 

beläggningsarbeten. Exempel på sådana krav är de jämhetsklasser som redovisas i 
(Vägverket, 2000). Hur stora kraven ska vara för ABS(ΔIRI) är en ekonomisk 
avvägning och ligger utanför detta projekts ram att avgöra. 
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8.3 Tjälskadeinventering 

Vid tjälskadeinventeringe bör mätning och utvärdering av mätdata genomföras 
vid samma tillfälle som den manuella tjälskadeinventeringen och i samma riktning. 

Vid utvärdering av vägytemätningar bör flera mått användas i kombination för 
att tolka tjälskadorna. Vinter-IRI och ABS(ΔIRI) bör redovisas tillsammans med 
övrig tjälskadeinventering resultat som stöd för att avgränsa områden med 
tjälpåverkan. 

8.4 Objektspecifik kontroll av differentiella tjällyft 

För objektspecifik kontroll av differentiella tjällyft rekommenderas att ABS(ΔIRI) 
används som mått i kombination med krav på sommar-IRI. Resultaten bör 
redovisas genom medelvärdesbildning över 5 m. 
Hur IRI-måtten tolkas beror på hur ojämn vägen är sommartid. För objektspecifik 
kontroll av differentiella tjällyft behöver fler objekt analyseras innan 
rekommendationer eller kravnivåer anges. 
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BILAGA 1 SAMMANFATTNING AV MÄTOBJEKT 
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Objekt C 
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BILAGA 2 EFFEKT AV UTGLESNING 
 
Beräkninad procentuell skillnad mellan utglesat mätdata jämfört med 
referensmätdata.  

 
 
Beräknad Pearsonkoefficient mellan utglesat mätdata jämfört med 
referensmätdata.  

 
 
Beräkna Euklidianskt avstånd mellan utglesat mätdata jämfört med 
referensmätdata.  



 

2 
 

 
 
  



 

3 
 

 
 
 

BILAGA XXX 
Effekt av medelvärdesbildning för IRIkvot. 

Figurerna visar hur klassificeringen påverkas av medelvärdesbildningen för 1 m, 5 
m, 10 m, 15 m och 20 m. Klassificeringen har normaliserats mot den totala längden 
för att kunna jämföras. 
 
 
 

 
Figur 1. Objekt A 
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Figur 2. Objekt B 

 
Figur 3. Objekt C 
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