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Förord 

Det faktum att två olika metoder, baserade på olika teorier och utförda av aktörer med 

olika professioner, i någon mening ställts emot varandra, har medfört att det i projektet 
ofrånkomligt funnits tillfällen då åsikter, värderingar och synsätt gått isär. Detta 
tillsammans med det att detaljer rörande utförande – faktorer som tidsåtgång, arbetssätt, 

resultatoptimering ställd mot beställningskrav osv. – skulle potentiellt kunna ha blivit 
problematiskt. Dock har inblandade personers engagemang och intresse gjort att 
projektets framskridande skett med minimerad friktion. 

För genomförande av denna studie – initierad och huvudsakligt driven av Johan Ullberg, 

Trafikverket – har ett antal viktiga personer deltagit. Förutom Johan Ullberg tackas 
Virgilio Perez, WSP, Karin Spett, Sweco, Johan Ahnstedt, Vectura, Fredrik Lindström, 
Vectura, Mattias Olofsson, Vectura, för viktiga samtal och ett givande samarbete. Tack 

vare dessa personers engagemang och intresse, har problem kunna belysas från olika 
vinklar. Tack också till professor Sven Knutsson och universitetslektor Tommy Edeskär, 
båda vid avdelningen för geoteknologi, Luleå tekniska universitet, för stöd och aktiv 
granskning. 
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Jens Johansson 
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Sammanfattning 

I Andersland & Ladanyi (2004) framgår att större delen av Sverige har klimatförhållanden 

innebärande ”betydande tjälnedträngning” (översatt). Vägar anlagda i områden med kallt 
klimat är ofrånkomligt exponerade för risken att utsättas för tjälrelaterade skador. 

Väginventering innebär att skador längs en väg kartläggs, kvantifieras och värderas. I 

dagsläget utförs vanligen tjälinventeringsarbete genom manuell inventering. Arbetet 
utförs utgående från befintliga riktlinjer och metodbeskrivningar, exempelvis Vägverkets 
publikation 2009:106; Inventering och värdering av befintlig väg (VVMB120), samt 
publikation 2009:79, Vägytemätning med mätbil; objektmätning (VVMB122). I Berglund 

(2010) presenteras en studie gjord i syfte att jämföra resultat från manuella 
tjälskadeinventeringar utförda av olika inventerare. I studien noteras stora skillnader 
mellan inventerarnas resultat. Identifierade nackdelar belyses. Inventering kan också ske 

genom användning av kompletterande hjälpmedel och verktyg; exempelvis utrustning 
för digital vägytemätning. Utveckling i form av automation och fokus på objektivitet 
präglar många teknikområden. Mot bakgrund av detta har setts ett behov av vidare 
utvärdering av olika metoder för tjälskadeinventering.  

I denna studie har manuell inventering ställts mot automatiserad datainsamling. 
Jämförelsens mål har varit att göra det möjligt att kartlägga de olika 
datainsamlingsmetodernas varierade resultat, samt effekterna av dessa. Skadeinventeringen 

– utförd längs fem vägsträckor belägna utanför Piteå, i Norrbotten – har rört sprickor, 
ojämnheter, trumslag och blockuppfrysningar. Det manuella inventeringsarbetet har 
utförts från bil framförd längs de aktuella objekten. Bilen är försedd med utrustning för 
digital distansmätning såväl som med utrustning för tagning av bilder. Vidare har, under 

framförandet av fordonet, gjorts noteringar av inventeraren. Resultaten har presenterats i 
tabeller såväl som i diagram genererade i programvaran PVD (Presentation Vägtekniska 
Data). Den automatiserade datainsamlingen har utförts med ett fordon försett med 
nödvändig mätutrustning. Med hjälp av sveplaser och punktlaser har såväl tvärfall som 

längsprofil mätts. Resultaten har presenterats i form av tabeller innehållande IRI-värden 
(International Roughness Index) och tvärfall. Beträffande IRI-värden utvärderas två olika 
redovisningsformer; en med lägre upplösning (benämnd M20) och en med högre 

(benämnd GM20). Dessutom har sprickkartor genererats. Gällande automatisk 
inventering har två mätningar utförts; en i april, precis innan tjällossningen – det vill säga 
när tjällyftningen varit maximal – samt en under sommartid, vid helt tjälfria förhållanden. 
Jämförelser grundas vidare på eventuella skillnader. Då det bland resultaten från den 
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automatiserade datainsamlingen inte återfinns kvantitativ redovisning av indikerade 
sprickor, har jämförelsen krävt manuellt efterarbete. 

Förutom identifiering och värdering av resultatskillnader har dessutom försökts utrönas 

huruvida eventuella skillnaders omfattning och art är sådana att de åtgärder som väljs i 
projekteringssteget generellt kan sägas variera beroende av vilken datainsamlingsmetod 
som används.  

Det konstateras att förekomsten av skador uppkomna genom kombinationer av olika 

fenomen komplicerar upprättandet av en vägskadas orsaksbild. Automatiserad 
datainsamling ger resultat i form av digitalt genererade längsprofiler, IRI-värden och 
sprickkartor. Detta medför att många effekter av de nackdelar och problem som är 

vanliga vid manuell inventering, kan reduceras eller undvikas. Samtidigt betonas att 
samma faktum – det att resultaten från automatiserad datainsamling är objektiva – medför 

svårigheter att direkt göra distinktion mellan skador som orsakats av tjälrelaterade 
fenomen, och de som beror på andra faktorer. 

Fler ojämnheter har identifierats genom automatiserad datainsamling, än med manuell. 
Användning av ”vanliga” IRI-värden (M20; värden med relativt låg upplösning) innebär 
att ett gupps svårighetsgrad riskerar underskattas, varpå objektets allmänna tillstånd kan 

komma att överskattas. Tjälrelaterade sprickor varierar inte alltid i storlek, från en årstid 
till annan, även om frysnings-/tiningsförloppet potentiellt skulle kunna medföra det. 
Detta medför brister med den i studien använda identifieringsmetoden som bygger på 
jämförelser av bilder. För att olika inventeringsmetoder ska kunna användas på samma 

villkor – det vill säga falla ut i resultat som är användbara som projekteringsunderlag – 
måste skalor och utvärderingssystem för sprickor och ojämnheter, anpassas. 

Utifrån studien rörande åtgärdsval fastslås att åtgärdsväljarnas varierande erfarenhet från 

arbete med tillämpning av inventeringsresultat kan bidra till variationer i framtagna 
åtgärdsförslag. Vidare konstateras att subjektivitet i inventeringsarbete både har för- och 
nackdelar. Nackdelar uttrycks i form av olika inventerares varierande synsätt och icke 
konstant skärpa. Fördelarna kommer exempelvis ur det faktum att subjektivitet leder till 

att åtgärdsval inte bara påverkas av faktorer som direkt har med definitionen av skadan att 
göra – sprickvidd, höjd på ojämnhet etc. – utan också av faktorer som rör omgivande 
terräng, dräneringssituation och skick på beläggning. 

Det konstateras att området är i behov av att en allmängiltig metodbeskrivning upprättas. 

I den bör skadetyper och begrepp tydligt definieras. Det måste framgå vilka indikatorer 
och storheter som är viktigast för respektive datainsamlingsmetod, hur insamlad data av 
olika slag ska hanteras, samt vilka gränsvärden och/eller andra utvärderingsramar som ska 

användas. Vidare kan finnas anledning att reglera maximal längd för ett inventeringspass 
(relevant för manuell inventering), lämpliga hastigheter, situationer vid vilka sträckor 
med fördel körs flera gånger, väder, sikt etc. 

Mot bakgrund av de svårigheter och problem som i studien identifieras, belyser 

författaren ett antal delområden inom vilka fortsatt utredning skulle verka berikande. Det 
som föreslås utredas ytterligare rör i hög grad teknik för resultatpresentation och 
utvärdering: Hur kan hantering och behandling av IRI-värden optimeras? Vad kan 

åstadkommas med generering av 3D-sprickkartor? Kan sprick- och 
ojämnhetsinformation sammanfogas? 
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Abstract 

In almost all of Sweden the climate might be causing “substantial frost penetration” 
(Andersland & Ladanyi, 2004). Roads built in areas with cold climate are exposed to the 
risk of getting frost damages. 

Performance of road inventory work is about to map, quantify, and evaluate damages. 
This kind of work is mostly done by hand, i.e. by manually performed inspections. The 
inventory work is done based on existing guidelines and descriptions, such as the two 
publications provided by the Swedish road administration, Trafikverket, i.e. publication 

2009:106; Inventering och värdering av befintlig väg (VVMB120), and publication 2009:79, 
Vägytemätning med mätbil; objektmätning (VVMB122). Berglund (2010) presents a study 
carried out to compare results from different inventory performers. It was concluded that 

there were significant variations between the different results. Collection of pavement 
data can also been carried out by usage of complementary tools of different types. 
Development of technical methods and tools often concerns digitalization and 
automation. Further investigations also on frost inventory methods have been found to 

be needed.  

In this study manual inventory work is set against automated data collection. The 
objective of the comparison has been to map the varying results of the different methods, 

and also to look at the effects of the differences. The inventory work has been carried 
out along five roads located near Piteå in the northeast part of Sweden and includes 
mapping of cracks, roughness/bumps, and boulders lifted by frost caused forces. The 
manual frost damage inventory is performed from a car with equipment for distance 

measuring and capturing of digital pictures of the road area. During the run, the 
inventory performer is taking notes of what is seen. The results are presented in tables as 
well as in diagrams from the software PVD (Presentation Vägtekniska Data). The 
automated data collection work is carried out with a vehicle equipped with laser tools of 

two types. From the collected data the road profile is known and the cross fall can be 
determined. Furthermore, the profile data is used for calculation of IRI-values 
(IRI=International Roughness Index) presented in two different ways; one rough (denoted 

M20) and one more detailed (denoted GM20). Moreover, to be able to identify cracks, 
pictures/maps of the pavement are generated. Automated data collection work has been 
performed at two times; once in April before the frost was getting disappeared, and once 
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in July when the inventory was meant to be carried out in totally absence of frost. The 
comparisons are furthermore based on differences between results from the two runs 
respectively. 

Besides the analysis of the varying inventory results another parallel study has been 
carried out. The aim of that study has been to investigate whether the type and 
magnitude of mentioned result differences are affecting what kind of actions being 
proposed during the phase of road maintenance planning. 

It is stated that it is difficult to know for sure how damages have occurred. The difficulty 
is coming from the complexity of potential reasons, and combinations of these. Since 
automated data collection work ends up with results which are objectively acquired, 

many of the problems related to subjectivity can be reduced or fully avoided. However, 
the objectivity makes it difficult to distinguish between frost caused damages and others.  

A higher number of bumpy road sections have been found by performance of automated 
data collection, than by manual. Analysis work done by usage of the IRI-values of 

relatively low resolution (the M20-values) may lead to underestimation of a bump´s 
magnitude and furthermore an overestimation of the overall road condition. The width 
of cracks caused by frost does not always change from one season to another. This, even 

though the freezing/thawing cycle would possibly cause motions and size variations. In 
the light of this, there is a weakness of the used crack comparison method. To make 
different inventory methods comparable, there is a need to getting scales and evaluation 
systems adapted.  

Concerning the choice of actions, it is stated that varying experience from such tasks, i.e. 
application of collected data and suggestions for adequate measures, might end up with 
proposals of significantly varying nature. Furthermore, it is pointed out that subjectivity 

in inventory work has both pros and cons. The disadvantages are about varying 
approaches and not constant sharpness among the performers. One of the advantages is 
about that subjectivity makes the choices affected not only by the actual damage – the 
width of a crack or the height of a bump – but also by the surroundings; the terrain, the 

drainage situation, the condition of the pavement etc. 

In light of difficulties and issues identified in the present study, the author suggests some 
areas in which further investigation would be useful. What mainly should be focused on 
are techniques for presentation of results and performance of analysis work: How can 

management of IRI-values be optimized? What can be achieved by usage of 3D maps of 
cracks? Might information regarding cracks and roughness possibly be merged? Would it 
be possible to set up a universal description of frost inventory methods? 

It is stated that there is a need to formulate a general method description. The document 
should include definitions of different types of damages as well as of other important 
terms. It needs to be described how to handle data, which indicators and quantities that 
are of importance, and what limits or other references are to be used. Furthermore, there 

may be reasons to regulate even such things as maximum length of inventory shifts 
(regards inventory carried out manually), appropriate inventory speed, how to consider 
different whether conditions etc.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Vägar anlagda i områden med kallt klimat är ofrånkomligt exponerade för risken att 
utsättas för tjälrelaterade skador. I Andersland & Ladanyi (2004) framgår att större delen 
av Sverige har klimatförhållanden innebärande ”betydande tjälnedträngning” (översatt). 

Som resultat av detta utsätts en stor del av det svenska vägnätet varje år för potentiell risk 
för tillblivelse av tjäle och tjälrelaterade skador. 

Utförande av väginventering innebär att skador längs en väg kartläggs, kvantifieras och 
värderas. Med hjälp av väginventering kan tjälrelaterade skador identifieras. I dagsläget 

utförs vanligen inventeringsarbetet manuellt. Arbetet utförs utgående från befintliga 
riktlinjer och metodbeskrivningar. I Berglund (2010) presenteras en studie gjord i syfte 
att jämföra resultat från manuella tjälskadeinventeringar utförda av olika inventerare. I 

studien noteras stora skillnader mellan olika inventerarnas resultat. 

Datainsamling kan också ske genom användning av kompletterande hjälpmedel och 
verktyg; exempelvis utrustning för digital vägytemätning etc. Teknisk utveckling 
möjliggör ofta automation och införande av objektiva metoder och verktyg. Många 

gånger medför detta att resultatskalor går från att vara utgjorda av ungefärliga och 
grupperande begrepp, till att bli numeriska och exakta. Parallellt med fördelarna komna 
ur det att sådana resultat är objektiva, det vill säga opåverkade av värderingar och 

bedömningar, kan finnas nackdelar komna ur samma faktum. För att insamlad data ska 
kunna användas behöver en värdering göras. 

Mot bakgrund av det ovan konstaterade ses det finnas ett värde i att utvärdera olika 
datainsamlingsmetoders resultat; i vilken utsträckning de överensstämmer, det vill säga är 

jämförbara, vad eventuella skillnader består i, samt på vilket sätt dessa, om de 
förekommer, påverkar hur åtgärd väljs. 

1.2 Syfte 

Projektets huvudsakliga syfte har varit att identifiera skillnader förekommande mellan 

resultat anskaffade genom manuell tjälskadeinventering, å ena sidan, och genom 
användning av automatiserade verktyg/utrustning, å andra. Eventuella skillnaders 
omfattning och art har kartlagts. 
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Vidare har det ämnats utredas hur inventeringsresultaten påverkar val av åtgärd, det vill 
säga i vilken utsträckning eventuella resultatskillnader medför val av olika åtgärder. 

1.3 Mål 

Jämförelsens mål har varit att tydliggöra de olika datainsamlingsmetodernas varierade 
resultat, peka på orsakerna till variationerna, samt identifiera utvecklingsmöjligheter. 

1.4 Frågeställningar 

a) Vilka skillnader finns mellan resultat från datainsamling gjord manuellt, respektive 

med fordon försett med automatiserad utrustning? 

b) Är skillnadernas omfattning och art sådan att de åtgärder som väljs generellt kan 
sägas variera beroende av vilken metod som används för datainsamling? 

c) Vad ska en metodbeskrivning – applicerbar på olika metoder för 
tjälskadeinventering – innehålla? 

1.5 Metod 

Underlaget som använts för att jämföra de olika metoderna – det vill säga för att kartlägga 

skillnader – utgörs av resultat från utförda tillståndsbedömningar. Vägobjekten, vilka listas 
i avsnitt 2.2, har, med manuell respektive automatiserad datainsamling, varit mål för 
tillståndsbedömning. Arbetet har utförts av två aktörer; en som utfört manuell 

datainsamling, och en som utfört mer automatiserat insamlingsarbete. De olika 
metoderna beskrivs i avsnitt 2.4 respektive avsnitt 2.5. Vad gäller manuell insamling har 
fältarbete skett vid ett tillfälle; i april, innan tjällossningen. Beträffande det automatiserade 
insamlingsarbetet har två mätningar utförts; en i april, precis innan tjällossningen – det 

vill säga när tjällyftningen varit maximal – samt en under sommartid, vid helt tjälfria 
förhållanden. Utifrån sammanställda resultat har vidare likheter och skillnader belysts. 

För att utröna huruvida olika metoders varierande resultat direkt påverkar vilka åtgärder 

som väljs har tre av de fyra aktörer som i studien presenterad i Berglund (2010) utfört 
tjälskadeinventering, låtits ta fram varsitt åtgärdsförslag. Som underlag har de tre 
åtgärdsväljande aktörerna haft sina respektive inventeringsresultat. För denna parallella 
studie redogörs i Bilaga C – Åtgärdsval. 

1.6 Avgränsningar/definitioner 

Inom ramen för detta projekt har avsetts kartläggas endast tjälrelaterade skador; sprickor, 
blockuppfrysningar, trumslag, samt andra ojämnheter. För definition av de olika 

skadetyperna utgås ifrån vad som anges i Bära eller brista (2003). 
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2 INVENTERING/DATAINSAMLING 

2.1 Allmänt 

Med begreppet inventering avses i denna rapport kartläggning av tjälrelaterade skador 
förekommande längs aktuell vägsträcka.  

Manuell datainsamling avser den typen av inventeringsarbete som bygger på att utförande 

aktör visuellt kartlägger aktuellt objekts skador och problemutsatta områden. Notering 
och värdering görs också genom att inventeraren, vid framförande av fordonet från vilket 
inventeringen görs, upplever/känner skadorna. När det gäller det manuella arbetet 
används, i denna rapport, begreppen datainsamling och inventering synonymt. 

Automatiserad datainsamling utförs med någon form av registrerande utrustning. I 
Vägverkets publikation 2009:79, Vägytemätning med mätbil; objektmätning (VVMB122), 
beskrivs till viss del metoder, krav och rapportering. I publikationen fokuseras på 

objektmätning med beröringsfria metoder.  

OBS! Med anledning av att inventering kräver tolkning av 
insamlad data likställs den automatiserade datainsamlingen inte 
med begreppet inventering. 

I avsnitt 2.4 och 2.5 beskrivs inventeringsmetoderna vidare. 

2.2 Objektbeskrivning 

Vägobjekten som inventerats utgörs av fem delsträckor belägna norr om Piteå, i 

Norrbotten. Vägarna presenteras i Tabell 2-1. 



TILLSTÅNDSBEDÖMNING AV TJÄLSKADADE VÄGAR 

 

4 

Tabell 2-1 Sammanställning av inventerade objekt. 

Objekt Vägnummer Sträckning Längd (m) 

O1 BD510 Håkansö – Harrbäcken 4218 

O2 BD569 Tullnäs – Holmträsk 14710 

O3 BD570 Holmträsk – Backträs 6238 

O4 BD571 Pålmark – Holmträsk 6593 

O5 BD573 Pålmark – Sjulsmark 8735 

 

I Figur 2-1 redovisas de inventerade vägsträckorna. 

 

Figur 2-1 I kartbilden ses de inventerade vägsträckorna markerade och benämnda. 

2.3 Skador som kartlagts 

2.3.1 Sprickor 

Begreppet spricka inrymmer ett flertal olika skador. I Bära eller brista (2003) beskrivs 
spricktyperna sprickor i hjulspår, krackelering, tvärgående sprickor, tjälsprickor, fogsprickor och 

kantsprickor. Trots att själva sprickorna ibland kan likna varandra ser orsaksbilderna olika 
ut beroende på spricktyp. Vägbeläggningens ålder, vägens belastningssituation, 
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dräneringsförhållanden etc., är exempel på faktorer som kan avgöra huruvida vägskador i 
form av sprickor orsakas eller ej. Faktorerna kan dessutom samverka och vidare leda till 
tillväxt av de initiala skadorna. Ytterligare resonemang om nämnd komplexitet, förs 

vidare i underavsnitten behandlande erfarenheter från manuell respektive automatiserad 
inventering; 2.4.4 och 2.5.4. 

I Bära eller brista (2003) anges, för samtliga spricktyper, nivåer för klassificering av 
svårighetsgrad; olika klasser. För sprickgruppen som benämns tjälsprickor – den spricktyp 

som belysts i denna studie – finns tre klasser enligt Tabell 2-2. 

Tabell 2-2 Beskrivning av skadeklasserna för tjälsprickor. (Bära eller brista, 2003) 

Klass Beskrivning 

1 

<5 mm breda 

Inget material har lossnat 

Inga sidosprickor förekommer 

2 
5-15 mm breda 
Material kan ha lossnat från sprickans kanter 

3 
>15 mm breda 
Material har lossnat från sprickans kanter 
Sidosprickor och krackeleringar kan förekomma 

  

I Bära eller brista (2003) anges att tjälsprickornas utbredning mäts i förekomst per 
längdmeter väg. Vidare beskrivs att sprickor av olika klasser ofta förekommer inom ett 

och samma skadade område. I de fall där de olika klasserna inte kan särskiljas ska hela 
området klassas efter den högst förekommande. 

I förevarande studie har inte redovisats vägarnas sprickutbredning. Detta då det fokuserats 
på jämförelse av metoderna. 

2.3.2 Ojämnheter 

Med ojämnheter uppges i Bära eller brista (2003) avses sådana som är såväl längsgående 
som tvärgående. Ojämnheter av mer regelbunden karaktär – exempelvis spårbildning – 

ska bedömas enligt definitionen för respektive skedegrupp och vidare undantas från 
gruppen benämnd just ojämnheter. 

Liksom för bildning av sprickor kan ojämnheters uppkomst ha olika orsaker. Ojämnheter 
bildas ofta som resultat av sättningar komna ur ogynnsamma markförhållanden, 

varierande grundvattennivå, bristfällig byggande-/utförandekvalitet etc. Utöver dessa 
orsaker kan noteras finnas ett antal varianter av ojämnheter som kan sägas vara direkt 
tjälrelaterade; det vill säga resultat av frysning, tining och/eller en kombination av 
fenomenen. Det talas om tjällyftning och uppfrysande stenblock när markzoner utgjorda av 

jord med vissa egenskaper, respektive när enskilda block, lyfts på grund av frysning. Även 
ojämnheters skador uppdelas i tre klasser; dessa ses i Tabell 2-3. 
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Tabell 2-3 Beskrivning av skadeklasserna för ojämnheter. (Bära eller brista, 2003) 

Klass Beskrivning 

1 Bedöms påverka körkomforten i ringa grad 

2 

Bedöms påverka körkomforten negativt.  

Nedsatt framkomlighet och risk för skador på gods och 
fordon föreligger. 

3 
Bedöms påverka körkomforten mycket negativt.  
Nedsatt framkomlighet och risk för skador på gods och 
fordon föreligger. 

 

Ojämnheternas utbredning mäts i förekomst per längdmeter väg. Analogt med på vilket 
sätt klassificering uppmanas ske för sprickor ska, även för ojämnheter, den högsta 
förekommande klassen anges som den rådande. 

Vid digitaliserad mätning är storheten för angivelse av vertikala ojämnheter längs vägen 
IRI (International Roughness Index). IRI anges separat för höger respektive vänster hjulspår 
och uttrycks i enheten mm/m. I underavsnitt 2.5.1 beskrivs IRI vidare. 

2.3.3 Trumslag 

I händelse av att en ojämnhet bedöms ha med en vägtrumma att göra, noteras skadan 
som trumslag. Trumslag kommer, i analogi med vad som ofta gäller för ojämnheter i 
allmänhet, ur ojämna sättningar och/eller ojämna tjällyftningar. I de fall materialet under 

vägtrumman är mer kontraktant än omgivande material – exempelvis på grund av att det 
materialet under trumman är dåligt packat – kommer ojämnheten vid trumman vara en 
svacka. Detsamma gäller om omgivande material ökat i volym; exempelvis på grund av 

frysning. Om istället det omgivande materialet är relativt kontraktant, eller om materialet 
under trumman fryser och får ökad volym, kommer trumman istället skapa en ojämnhet i 
form av ett gupp.  

2.4 Manuell datainsamling 

Begreppet manuell datainsamling används i denna rapport enligt vad som anges i avsnitt 
2.1.  

2.4.1 Historik 

Utförande av manuell inventering – det vill säga bedömning av en vägs skick och/eller 

brukbarhet – inses ha varit av intresse så länge vägar använts. Dock kom att dröja med 
systematisering, standardisering och metodformulering. I Dahlstedt (2001) beskrivs att 
det, i samband med AASHO-försöken, fastslogs att människors upplevelser från 

väganvändning – det vill säga från körande eller åkande – var ett relevant mått på vägens 
beskaffenhet. Försöken – utförda av det halvstatliga organet AASHTO (American 
Association of State Highway and Trasportation Officials) – utfördes i Ottawa, Illinois i 
slutet av 1950-talet. 
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Det framarbetades ett klassificeringssystem benämnt PSR (Present Serviceability Rating). 
PSR definieras som ”en vägs förmåga att, vid tidpunkten för observationen, tjäna trafiken 
som nyttjar anläggningen” (översatt). Vid framarbetandet av PSR-skalan, läts ett antal 

bedömare – en panel bestående av både lastbils- och personbilsförare – värdera ett stort 
antal vägavsnitt. Klassningen, som rörde brukbarhet/körbarhet, grundades således på 
varje persons upplevelse. Använd skala ses i Tabell 2-4. (Hallin m.fl., 2007) 

Tabell 2-4 PSR-nivåer (efter Hallin m.fl., 2007) 

Numerisk 
gradering 

Beskrivande 
begrepp 

4,1 – 5,0 Very Good 

3,1 – 4,0 Good 

2,1 – 3,0 Fair 

1,1 – 2,0 Poor 

0,0 – 1,0 Very Poor 

 

Klassificering med det subjektiva systemet kom vidare att ligga till grund för utveckling 
av ett kvantitativt index; PSI. Detta beskrivs i avsnitt 2.6.  

I Sverige har Vägverkets metodbeskrivningar – dokument som nu tillhandahålls av 
Trafikverket – kommit att utgöra en grund för väginventering. Med hjälp av skalor har 
upprättats system för manuell klassning. Till skillnad från PSR-systemet, vilket grundas på 

noterad körupplevelse, är skalorna i Vägverkets publikationer – gällande sprickor och 
ojämnheter – snarare utformade så att skadornas klass bestäms genom mätning och/eller 
bedömning av potentiella fordonsskador.  

2.4.2 Utrustning och utförande 

I detta projekt utförs inventeringsarbetet från bil framförd längs aktuellt vägobjekt. Bilen 
är försedd med utrustning för digital distansmätning såväl som med utrustning för tagning 
av bilder.  

Under framförandet av fordonet görs noteringar av inventeraren. Noteringarna görs på 
en dator kopplad till längdmätningsutrustning. Olika noteringar görs för olika skador; 
sprickor, ojämnheter, blockuppfrysningar och trumslag. I händelse av att en uppfattad 
skada inte anses tillhöra någon av de nämnda skadegrupperna, noteras den som övrig. Om 

oklarheter uppstår kan sträckan – eller delar av den – köras fler gånger för insamlande av 
kompletterande information. 

Digitala stillbilder tas med den på bilen monterade kameran. En bild tas för varje 10 m, 

har en storlek uppgående till 1,4 miljoner pixlar och är av sådan kvalitet att en bildfil har 
en storlek av ca 150-300 kB. I VVMB122 beskrivs hur bilden ska tas, det vill säga vad 
som ska avbildas och inrymmas, vilka proportioner bilden ska ha etc. 

Tidsåtgången för efterarbetet i form av sammanställning av resultat och upprättande av 

tabeller och diagram uppges variera oerhört (Pérez, 2011). 



TILLSTÅNDSBEDÖMNING AV TJÄLSKADADE VÄGAR 

 

8 

2.4.3 Resultatform 

Denna inventeringsform faller bland annat ut i resultat i form av grafisk redovisning av 
skador, presenterad i mjukvaran PVD (Presentation Vägtekniska Data). Informationen 

presenteras i diagram med objektens längdsektioner på x-axeln och skadornas klasser på 
y-axeln. Informationen i diagrammen erhålls även i tabellform. Dessutom tillhandahålls 
digitala bilder, tagna varje 10 m. 

2.4.4 Erfarenheter av inventeringsform 

I Berglund (2010) presenteras en studie gjord i syfte att jämföra resultat från manuella 
tjälskadeinventeringar utförda av olika personer. Det beskrivs att studiens resultat dels 
avsetts användas för att kvalitetskontrollera inventeringsförfarandet, dels för utvärdering 

av huruvida handboken Bära eller brista (2003) fungerar som utförandeunderlag. I 
studien noteras att de inventerande personernas resultat går isär nämnvärt. Skillnaderna 

menas komma såväl ur varierande inventeringsvana, som ur personernas olika syn på 
inventeringsarbetets syfte.  

I studien fastslås exempelvis att inventerarna med mindre erfarenhet noterar en mindre 
mängd ojämnheter än inventerarna med större vana. Detta anges kunna bero på att de 
relativt oerfarna inventerarna tenderar att hålla en lägre hastighet med fordonet från vilket 

inventeringen görs, vilket vidare skulle kunna medföra att ojämnheter uppmärksammas i 
mindre utsträckning. Ojämnheterna bedöms dessutom vara av olika karaktär beroende på 
inventerarens sätt att se på den. Utifrån resultaten kan exempelvis konstateras att en 
inventerare noterar en svacka som två ojämnheter – början och slutet – medan en annan 

inventerare noterar svackan som en enda ojämnhet; belägen i mitten av svackan.  

Även beträffande bedömning av sprickor konstateras att resultatavvikelser förekommer. 
Förutom att den totala längden noterade sprickor varierar väsentligt, tenderar 

klassificeringsresultaten – det vill säga resultat från bedömning av vilken skadeklass de 
olika sprickorna tillhör – spreta rejält. 

Resultatvariationen beskrivs i Berglund (2010) dels bestå i att olika aktörer 
bedömer/klassar skador olika, dels i att bedömnings-/inventeringsarbetets upplösning 

förändras med tiden. Exempelvis presenteras i studien att en avinventerarna – 
Trafikverket – sannolikt inventerar selektivt. Slutsatsen grundas på att Trafikverket inte 
noterade några sprickor av klass 1. Förklaringen fastslås vara att den typen av skador 
sannolikt inte skulle medföra vidtagande av någon åtgärd varför vederbörande 

inventerare, vilken vanligtvis utför just åtgärdsfokuserad inventering, inte noterade klass 
1-sprickorna.  

Angående upplösningens förändring över tid menas i Berglund (2010) att en inventerares 

skärpa sannolikt förändras med tiden; det talas om ”mental trötthet”. 

2.5 Automatiserad datainsamling 

Begreppet automatiserad inventering används i denna rapport enligt vad som anges i 
avsnitt 2.1. 
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2.5.1 Historik 

Historiskt har vägars tillstånd och skick bestämts med diverse manuella metoder. De 
manuella metoderna är tidskrävande och kan, om det rör sig om manuell mätning, kräva 

stationärt arbete, vilket i sin tur medför att trafikflödet längs aktuell väg påverkas. 
Nackdelarna har medfört att mer eller mindre automatiserade alternativ har kommit att 
utvecklas och tas i bruk (Wang, 2005).  

I samband med AASHO-försöken kom det att börja utvecklas mätmetoder som skulle 

kunna utgöra alternativ till de subjektiva, dittills använda metoderna. Det första 
instrumentet som ansågs användbart var en så kallad profilometer. Instrumentet 
möjliggjorde bestämning av ett antal storheter presenterade som profiler för den 

undersökta vägens sträckning. Användning av olika instrument och insamlande av 
erfarenheter från utförda mätningar, resulterade i beslut om att endast en storhet – den 

som då benämndes Slope Variance, och angav i vilken utsträckning vägbanans lutning i 
längsled varierade – behövdes för att beskriva en vägs jämnhet. Detta gjorde att den 

profilometer som dittills använts kunde konstateras vara onödigt avancerad och 
omotiverat dyr. Som resultat av detta kom en grupp ingenjörer att utveckla ett nytt 
instrument; CHLOE-profilometern. (Spellman m.fl., 1967) 

CHLOE-profilometern är bara en av många liknande instrument som använts i Sverige. I 
Wang (2005) beskrivs ett antal metoder grundade på ultraljud, punktlaser, annan optik 
samt skannande/svepande laser. Det konstateras att metoder med relativt låg upplösning i 
allt större utsträckning kommit att ersättas av mer precisa metoder. Gemensamt för 

metoderna är att avstånd mellan utrustningens mätenheter och den undersökta ytan – 
vägen – bestäms. Avstånd mellan mätenheter kan variera, liksom den frekvens med 
vilken mätningar görs.  

I Magnusson m.fl. (2002) förklaras att det i samband med att olika mätsystem utvecklades 
uppstod problem rörande jämförelse av resultat. Under 1980-talet kom standardstorheten 
IRI att tas fram. 

2.5.2 Utrustning och utförande 

I detta projekt utförs datainsamlingsarbetet med ett fordon försett med nödvändig 
mätutrustning. All mätning sker från samma fordon; utrustningen för mätning av 
längsprofil sitter frontmonterad medan sveplaserutrustningen bestående av ett PPS-system 
(Pavement Profile Scanner), för mätning av sprickor, sitter monterad på fordonets bakre 

parti.  

Med sveplasern, som den bakmonterade utrustningen benämns, skannas vägbanan. 
Tekniken möjliggör en nästan kontinuerlig registrering av den undersökta ytans 

beskaffenhet. Med detta instrument tillsammans med ett OXTS tröghetsinstrument, mäts 
även tvärfall. Redovisning sker såväl av spårbottentvärfall som av ytlinjetvärfall; båda 
tvärfallsvarianterna definieras i VVMB122. Mätningar görs varje 0,1 m och resultatet 
redovisas som ett medelvärde från 1,0 m vägsträcka. 

Längsprofil, både i höger och i vänster personbilsspår, mäts med den frontmonterade 
enheten av märket Greenwood MiniProf. Enheten har tröghetsmodul och är försedd 
med punktlaser av fabrikatet Selcom. Lasern uppfyller branschstandard; den har en 
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samplingsfrekvens uppgående till 16 kHz vilket innebär att ställda krav redovisade i 
VVMB122 – sampling av minst 50 punkter/0,1 m – uppfylls.  

IRI (International Roughness Index) beräknas med hjälp av en matematisk modell. Som 

indata till beräkningarna används uppmätta längsprofiler, det vill säga varje hjulspårs. 
Modellen, vilken simulerar en fjärdedels bil, består bland annat av två massor; en 
representerande bilen, en annan hjulupphängningen. Vidare utgörs modellen av två 
fjädrar; en beskrivande stötdämparfjädern, en annan beskrivande däcket. I modellen finns 

också en dämpare definierad. I publikationen VVMB 122 anges hur beräkning av IRI ska 
ske. 

Digitala stillbilder tas med den på bilen monterade kameran. En bild tas för varje 10 m, 

har en storlek uppgående till 1,5 miljoner pixlar och är av sådan kvalitet att en bildfil har 
en storlek av ca 150-400 kB. I VVMB122 beskrivs hur bilden ska tas, det vill säga vad 

som ska avbildas och inrymmas, vilka proportioner bilden ska ha etc. 

2.5.3 Resultatform 

Längdangivelse (i SWEREF), IRI-värden och tvärfallsvärden har tillhandahållits i 
tabellformat (levererade i xls-filer). Såväl IRI-värden som tvärfallsvärden har levererats i 
form av medelvärden beräknade för varje 20 m (1-20, 21-40, 41-60… etc.), benämnda 

M20, såväl som i form av glidande medelvärden beräknade för varje 20 m (0-20, 1-21, 
2-22… etc.), benämnda GM20.  

Data insamlad med hjälp av sveplaserutrustningen kan användas för generering av såväl 
tvådimensionella som tredimensionella sprickkartor. I denna studie har använts det förra 

alternativet.  

De digitala fotografierna som tagits levereras i JPG-format. Bildernas kvalitet regleras 
enligt vad som beskrivs ovan. 

Tidsåtgången för efterarbetet i form av sammanställning av resultat och upprättande av 
tabeller och diagram, generering av sprickkartor etc. uppges vara varierande. 
Inventeraren menar, trots att många faktorer är inspelande, att tidsåtgången för 
efterbehandling, i standardiserade uppdrag, ”ligger i samma storleksordning som 

tidsåtgången för fältmätning”. (Lindström, 2011) 

I kapitel 3 redogörs vidare för hur resultaten presenteras. 

2.5.4 Erfarenheter 

Det beskrivs i litteraturen att det ofta är problematiskt att väga kostnad för ökad 

noggrannhet, mot faktisk vinning både när det kommer till underhållsteknik och komfort 

(Spellman m.fl., 1967; Magnusson m.fl., 2002).  

De tekniker som används i detta projekt; punktlaser och sveplaser, har båda högre 

upplösning än exempelvis ultraljudsmätning, vilket är en annan automatiserad mätmetod 
(Magnusson m.fl., 2002). 
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I Wang (2005) utvärderas spårdjupsmätning utförd med sveplaser. Det beskrivs hur 
upprepade mätningar utförts längs samma sträcka, varefter resultatvärdena jämförts. De 
kontrollerade och jämförda resultaten uppvisar god repeterbarhet. Genom utförande av 

manuell mätning med linjal, beskrivs att även resultatvärdenas riktighet – givet att värden 
som erhålls med de manuella metoderna ses som riktiga – kunnat fastslås vara hög. 

Enligt Lindström (2011) är den vanligaste felkällan relaterad till mätfordonets sidoläge. En 
liten sidledsförskjutning – på några centimeter – mellan två olika mätningar kan ge stora 

skillnader i mätresultat. 

2.6 Kvantifiering och korrelationer 

I Vägverkets publikation VVMB 122 beskrivs hur sprickighet kan kvantifieras. Detta 

genom att vägen indelas i ett nät bestående av kvadratiska rutor med sidlängden 0,1 m. 

Vidare anges att andelen rutor inom vilka sprickor förekommer, anger den aktuella 
zonens sprickighetet. Kvantifieringen illustreras i Figur 2-2. 

 

Figur 2-2 Kvantifiering av sprickighet (VVMB 122) 

Som nämnts i underavsnitt 2.4.1 förekommer skalor och resultatformer som sökts 
anpassas till andra typer av resultat. Under AASHO-försöken utfördes, samtidigt som det 
subjektiva klassningsarbetet pågick – projektet med PSR-klassning – på samma 

vägavsnitt, mätningar med diverse instrument och utrustningar. Mätningarna inkluderade 
bestämning av längsgående ojämnheter, identifiering av sprickor och spårbildning etc. 
Resultaten analyserades, samband hittades mellan de subjektiva PSR-värdena och de 
objektiva mätresultaten, varpå ett index, PSI (Present Serviceability Index) togs fram. (Hall 

& Muñoz, 1999).  

Även andra skalor – sådana som i Dahlstedt (2001) benämns ”psykofysiskt adekvata skalor 
för att beskriva sambanden mellan upplevelse och fysikalisk stimulering” – kom att tas 

fram. Exempelvis beskrivs, i Hall & Muñoz (1999), matematiska korrelationer mellan 

IRI och PSR. I Shafizadeh m.fl. (2002) presenteras ett exempel på hur PSR- och IRI-
värden kan sättas i relation till varandra. I exemplet redovisat i Tabell 2-5, kan noteras 

andra värden och beteckningar för PSR än vad som anges i underavsnitt 2.4.1. 
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Tabell 2-5 Relation mellan PSR och IRI. (Shafizadeh m.fl., 2002) 

Condition Term PSR Rating IRI 

Very Good ≥ 4.0 
< 60 in/mi 

(< 0.95 m/km) 

Good 3.5 - 3.9 
60 – 94 in/mi 

(0.95 – 1.48 m/km) 

Fair 3.1 - 3.4 
95 – 119 in/mi 

(1.50 – 1.88 m/km) 

Mediocre 2.6 - 3.0 
120 – 170 in/mi 

(1.89 – 2.68 m/km) 

Poor ≤ 2.5 
> 170 in/mi 

(> 2.68 m/km) 

 

Det betonas i Shafizadeh m.fl. (2002) att det finns betydande brister med fysikaliska 
mätmetoder och skalor. Det menas att många faktorer som påverkar upplevelsen, inte är 

möjlig att ta hänsyn till vid användning av exempelvis IRI-skalan. 
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3 RESULTAT 

Samtliga resultat återfinns i Bilaga A – Resultat, manuell inventering och automatiserad 

datainsamling. I den första delen – Bilaga A.1 – presenteras resultaten från den manuella 
inventeringen. I den andra delen – Bilaga A.2 – presenteras resultaten från den 
automatiserade datainsamlingen.  

3.1 Manuell inventering 

Gjorda noteringar presenteras såväl i protokollform som i diagram. 

3.2 Automatiserad datainsamling 

Sprickkartor från både vinter- och sommarmätning presenteras. Med anledning av att det 

längs objekten O3 och O5 utförts spricklagningsarbete under perioden mellan vinter- 
och sommarmätningarna, har dessa sprickkartor utelämnats från rapporten. 

IRI-värden presenteras i tabellform. I resultattabellerna i Bilaga A, återfinns också 

kolumner med beräknade kvoter mellan IRI-värdena från vinter- respektive 
sommarmätningarna. Dessutom presenteras för varje beräknad IRI-kvot ett gränsvärde 
samt ett utfall; OK eller OJÄMN. Gränsvärden är satta enligt Vägverkets publikation 
2009:106, Inventering och värdering av befintlig väg (VVMB120). Dessa 

utvärderingskolumner benämns i resultattabellerna ”Analys”.  

Med benämningarna Höger respektive Vänster avses höger och vänster körfält, med 
körriktningen definierad enligt hur objektens längdmätning skett; från 0 och uppåt. För 

samtliga objekt gäller att körriktningen definieras från söder och norrut. 

 



TILLSTÅNDSBEDÖMNING AV TJÄLSKADADE VÄGAR 

 

14 



Analys 

 

15 

4 ANALYS 

4.1 Allmänt 

I Bilaga A.2 finns i resultattabellerna innehållande IRI-värden, kolumner benämnda 
”Analys”. I dessa presenteras beräknade kvoter, IRIvinter/IRIsommar, samt gränsvärden. 
Gränsvärdena, vilka varierar med IRIsommar-värdena, anger vid vilket värde på ovan 

nämnd kvot som ojämnhet kan noteras. Såväl analysmetod som gränsvärden är hämtade 
ur VVMB 120. Kvoten benämns hädanefter IRI-kvot. 

I Bilaga B – Analys återfinns jämförande tabeller. 

Beträffande körfälten definieras Höger och Vänster enligt vad som beskrivs i avsnitt 3.2. I 

vissa av de tabeller som följer i detta avsnitt indexeras objekten (O1-O5) med Yttre 
respektive Inre. Detta avser yttre och inre hjulspår.  

Sprickor finns registrerade i sprickkartor. För att avgöra huruvida en spricka är 

tjälrelaterad eller inte, tittas på sprickkartor från såväl vinter- som sommarmätning, varpå 
jämförelse görs mellan identifierade sprickor. 

4.2 Resultatjämförelse  

För att kunna utvärdera skillnader och likheter mellan de två datainsamlingsmetoderna 

har det gjorts ett antal jämförelser mellan resultaten. Resultatformerna M20 och GM20, 
beskrivna i underavsnitt 2.5.3, avser två olika sätt på vilka IRI-värdena hanterats. 

4.2.1 Ojämnheter 

IRI-kvoten har, tillsammans med rådande gränsvärde, använts som indikator på 
registrerade ojämnheter. Resultatet från den manuella inventeringen har i Bilaga B 

jämförts med båda typerna av IRI-värden; M20 respektive GM20. Detta för att kunna 
jämföra de två olika formerna av IRI- sammanställningar. I tabellerna redovisas, för varje 

personbilsspår, resultaten från den automatiserade datainsamlingen. Sektioner i vilka IRI-
kvoten överskrider rådande gränsvärde har markerats med OJÄMN. I samma tabell anges 
de sektioner i vilka det i den manuella inventeringen bedömts finnas ojämnheter. På 
detta sätt kan de ojämnhetsindikerande resultaten jämföras. Gällande resultaten från den 
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manuella inventeringen finns skadorna Ojämnhet, Blockuppfrysning och Trumslag medtagna 
i jämförelsen. 

Utifrån de jämförande tabellerna i Bilaga B fastslås i vilken utsträckning ojämnheter, 

trumslag och/eller block – skador noterade vid den manuella inventeringen – 
sammanfaller med ojämnheter identifierade ur resultaten från den automatiserade 
datainsamlingen. Jämförelsen presenteras i form av en kvot mellan antalet ojämnheter 
som noterats med båda datainsamlingsmetoderna och det antal som endast noterats vid 

manuell inventering. Vid bestämning av antalet noterade ojämnheter har gjorts en 
bedömning för varje objekt. Beträffande M20-tabellerna har valts att räkna varje noterad 
skada med ett avstånd till närliggande skada uppgående till minst 20 m, som en ”egen” 

ojämnhet. Detta innebär att ett område/en delsträcka med många ojämnheter – 
exempelvis i form av uppfrysta block – ibland räknats som en ojämnhet. Rörande 
GM20-värdena har tittats på varje noterad skada, med avstånd till annan skada uppgående 

till några meter; avståndet varierar beroende på bland annat skadetyp. I Tabell 4-1 

presenteras en sammanställning av hur antalet noterade ojämnheter förhåller sig mellan de 
olika datainsamlingsmetoderna.  

Tabell 4-1 Sammanställning av hur noterade ojämnheter sammanfaller. 

Objekt 
Ojämn 
väg* 

Resultatform Manuell** Sammanfallande*** 
Sammanfallande***/ 

Manuell** 

O1 0 % 
M 20 48 1 2 % 

GM 20 73 7 10 % 

O2 1 % 
M 20 79 5 6 % 

GM 20 94 14 15 % 

O3 11 % 
M 20 40 22 55 % 

GM 20 49 31 63 % 

O4 8 % 
M 20 51 16 31 % 

GM 20 42 24 57 % 

O5 5 % 
M 20 56 3 5 % 

GM 20 95 4 4 % 
 

*   Andel av vägytan med IRI-värden (GM20) överskridande rådande gränsvärde 
**   Antal skador/skadade områden, noterade vid manuell inventering 
***  Antal sektioner/områden vid vilka ojämnhet noterats med båda datainsamlingsmetoderna; det vill  

   säga där resultaten från de två datainsamlingsmetoderna sammanfaller. 

Utifrån värdena i Tabell 4-1 kan noteras en viss tendens till att överensstämmelsen – det 
vill säga kvoten redovisad i kolumnen längst till höger – ökar med ökad andel ojämn 
vägyta; det vill säga andel vägyta som uppvisar IRI-kvoter (GM20) överskridande 

rådande gränsvärden. Det framgår även att GM20-värdena, för alla objekt utom för O5, 
har bättre överensstämmelse med de manuella resultaten, än vad M20-värdena har. 

För att vidare jämföra de två typerna av IRI-värden, redovisas i Tabell 4-2 total längd av 
de ojämnheter som identifierats genom jämförelse med gränsvärden. För M20-värdena 

har Total längd, ojämnheter beräknats genom att antalet IRI-kvoter (20-meterssträckor) 
som överskridit gränsvärdet, och vidare markerats OJÄMN, multiplicerats med just 20 m. 
För GM 20-värdena har Total längd, ojämnheter beräknats genom att antalet IRI-värden 
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(1-meterssträckor) som överskridit gränsvärdet, och vidare markerats OJÄMN, istället 
multiplicerats med 1 m. Förhållandet mellan varje objekts totala längd av ojämnheter, 
beräknad med M20- respektive GM20-värden, redovisas till höger i tabellen. 

Tabell 4-2 Jämförelse av total längd av ojämnheter, bestämd utifrån M20-värden respektive GM 
20-värden. 

Objekt 
Resultat- 
form 

Total längd,  
ojämnheter* (m) 

Kvot,  
M20/GM20 

Höger 
Körfält 

Vänster 
körfält 

Höger 
körfält 

Vänster 
körfält 

O1 Yttre 
M 20 0 20 0,00 1,43 
GM 20 8 14 

O1 Inre 
M 20 0 0 

0,00 0,00 
GM 20 33 12 

O2 Yttre 
M 20 220 180 

1,06 1,03 
GM 20 207 175 

O2 Inre 
M 20 60 220 0,55 1,28 
GM 20 109 172 

O3 Yttre 
M 20 580 820 

0,99 1,03 
GM 20 585 793 

O3 Inre 
M 20 660 820 

0,96 1,03 
GM 20 688 793 

O4 Yttre 
M 20 480 460 0,95 1,06 
GM 20 507 432 

O4 Inre 
M 20 660 500 

0,90 0,96 
GM 20 737 521 

O5 Yttre 
M 20 340 320 

0,85 0,84 
GM 20 402 382 

O5 Inre 
M 20 480 640 1,01 1,07 
GM 20 477 597 

 

*  Total längd av områden med M20- respektive GM20-värden, överskridande rådande gränsvärde. 

Medelvärdet av kvoten som redovisas till höger i tabellen kan fastslås ligga nära 1,0. Trots 
att M20-värdena antyder att O1 helt saknar ojämnheter – den jämförande kvoten antar 
värdet 0,0 – uppgår medelvärdet av alla vägar till 0,85. Detta, tillsammans med det 

faktum att många av värdena är större än 1,0, indikerar att den totala längden av 

ojämnheter blir ungefär samma, oberoende av vilken form IRI-värdena presenteras; M 
20 eller GM 20. Dock ska tilläggas att inget kan sägas om huruvida samma 
överensstämmelse skulle råda i händelse av att andra metoder för beräkning av Total 

längd, ojämnheter skulle användas. 

I Tabell 4-3 redovisas hur Antalet ojämnheter förhåller sig, beroende på vilken typ av IRI-
värden som används.  
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Tabell 4-3 Jämförelse av antal ojämnheter, bestämt utifrån M20-värden respektive GM 20-
värden. 

Objekt 
Resultat- 
form 

Antal  
ojämnheter* 

Kvot,  
M20/GM20 

Höger 
körfält 

Vänster 
körfält 

Höger 
körfält 

Vänster 
körfält 

O1 Yttre 
M 20 0 1 

0,00 0,50 
GM 20 4 2 

O1 Inre 
M 20 0 0 

0,00 0,00 
GM 20 13 4 

O2 Yttre 
M 20 10 7 

0,33 0,23 
GM 20 30 30 

O2 Inre 
M 20 2 8 

0,17 0,23 
GM 20 12 35 

O3 Yttre 
M 20 25 33 

0,36 0,43 
GM 20 70 77 

O3 Inre 
M 20 24 31 

0,44 0,42 
GM 20 55 74 

O4 Yttre 
M 20 20 18 

0,25 0,36 
GM 20 80 50 

O4 Inre 
M 20 26 19 

0,32 0,40 
GM 20 81 48 

O5 Yttre 
M 20 12 14 

0,29 0,38 
GM 20 42 37 

O5 Inre 
M 20 16 20 

0,34 0,38 
GM 20 47 52 

 

*  Antal sammanhängande områden med IRI-värden överskridande rådande gränsvärde. 

Antalet ojämnheter har bestämts genom att alla sammanhängande vägavsnitt med IRI-

kvoter överskridande gränsvärdena, har identifierats. I den här jämförelsen räknas flera 
IRI-kvoter överskridande rådande gränsvärde, som en enda ojämnhet, förutsatt att de 
höga IRI-kvoterna hänger samman i resultattabellerna. Detta betraktelsesätt torde i viss 

mån likna en manuell inventerares. De beräknade kvoterna mellan M20- och GM20-
värdena bekräftar att GM20-tabllerna har högre upplösning. Medelvärdet på denna kvot 
uppgår till ca 0,3, vilket betyder att analys av IRI-kvoter beräknade med glidande 
medelvärden (GM20), faller ut i ett resultat med drygt tre gånger så många ojämnheter 

noterade, än om M20-värden används.  

Genom att titta på spridningen av IRI-kvoter beräknade med de två olika typerna av 
IRI-värden, kan ytterligare information om likheter och skillnader erhållas. I Tabell 4-4 
presenteras min-, max- och medelvärde av IRI-kvoter. I kolumnen längst till höger 

redovisas förhållandet mellan maxvärdena hörande till M20- respektive GM20-
datamängden. 
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Tabell 4-4  Jämförelse av statistisk spridning av IRI-kvoter, bestämda utifrån M20-värden 
respektive GM 20-värden. 

Objekt 
Resultat- 

form 

IRIapril/IRIjuli M20Max/GM20Max 

Höger körfält Vänster körfält Höger  
körfält 

Vänster  
körfält Medel Min Max Medel Min Max 

O1 Yttre 
M 20 1,03 0,62 1,74 1,05 0,60 2,00 

0,88 0,88 
GM 20 1,03 0,56 1,98 1,05 0,55 2,27 

O1 Inre 
M 20 1,06 0,48 1,73 1,06 0,69 1,71 

0,61 0,85 
GM 20 1,07 0,41 2,82 1,05 0,60 2,01 

O2 Yttre 
M 20 1,05 0,53 2,59 1,05 0,56 3,08 

0,91 0,78 
GM 20 1,03 0,51 2,86 1,03 0,42 3,97 

O2 Inre 
M 20 1,04 0,38 2,33 1,07 0,46 2,32 

0,79 0,98 
GM 20 1,04 0,37 2,94 1,05 0,42 2,37 

O3 Yttre 
M 20 1,23 0,46 3,39 1,26 0,61 2,83 

0,92 0,78 
GM 20 1,23 0,40 3,69 1,26 0,52 3,61 

O3 Inre 
M 20 1,22 0,30 3,22 1,25 0,58 2,72 

0,82 0,76 
GM 20 1,22 0,29 3,94 1,25 0,37 3,58 

O4 Yttre 
M 20 1,20 0,70 3,04 1,16 0,60 2,58 

0,77 0,70 
GM 20 1,20 0,61 3,96 1,16 0,47 3,67 

O4 Inre 
M 20 1,21 0,61 3,27 1,18 0,60 4,25 

0,84 0,87 
GM 20 1,21 0,55 3,91 1,18 0,59 4,86 

O5 Yttre 
M 20 1,10 0,68 3,02 1,07 0,32 3,07 

0,94 0,77 
GM 20 1,10 0,52 3,20 1,08 0,30 4,01 

O5 Inre 
M 20 1,13 0,61 3,56 1,14 0,52 3,21 

0,98 0,78 
GM 20 1,13 0,52 3,63 1,14 0,52 4,11 

 

Maxvärdeskvoten i Tabell 4-4 är undantagslöst mindre än 1,0. Detta betyder att 
maxvärdena från IRI-kvoterna beräknade med GM20-värdena är högre än kvoterna 

beräknade med M20-värdena. Detta gäller samtliga objekt i båda körfälten och i såväl 
yttre som inre hjulspår. 

4.2.2 Sprickor 

Med anledning av att det i denna studie fokuseras på jämförelse av metoder, presenteras i 
den första jämförelsen inte sprickornas utbredning enligt vad som anges i de styrande 

dokumenten, det vill säga förekomst per längdmeter väg. Istället tittas på antalet noterade 
sprickor. 

Då det bland resultaten från den automatiserade datainsamlingen inte återfinns kvantitativ 
redovisning av indikerade sprickor, har jämförelsen krävt manuellt efterarbete. För varje 
sektion i vilken det i protokollet från den manuella inventeringen noterats Tjälspricka 
klass 3, har sprickkartor från vintermätningen jämförts med de från sommarmätningen. 
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Genom analys av bilderna har avgjorts huruvida sprickor som ses i sprickkartorna från 
vintermätningen, även kunnat identifieras i kartorna från sommarmätningen, samt om 
sprickvidden varit densamma. I de fall där skillnad kunnat noteras, antas 

sprickuppkomsten sannolikt vara tjälrelaterad. Analysen har avgränsats till de sprickor som 
i den manuella inventeringen bedömts vara av klass 3. Jämförelsen har endast gjorts för 
objekten O1, O2 och O4. Anledningen är att det längs objekten O3 och O5 – till viss 
del även längs O4 – utförts spricklagningsarbete under perioden mellan vinter- och 

sommarmätningarna. Detta gör sprickjämförelse icke genomförbar. 

I Tabell 4-5, Tabell 4-6 och Tabell 4-7 redovisas i vilken utsträckning sprickor som 
noterats vid manuell inventering även noteras vid manuell efteranalys av resultaten från 

den automatiserade datainsamlingen. I kolumnen längst till höger anges JA om skillnad 
noterats och NEJ om så inte varit fallet. 

Tabell 4-5 Jämförelse, insamling av sprickdata, O1. 

Manuell inventering 
Automatiserad 
datainsamling Skillnad 

Från Till April Juli 

579 670 NOTERAD NOTERAD NEJ 

694 712 NOTERAD NOTERAD NEJ 

965 994 NOTERAD NOTERAD JA 

1432 1473 NOTERAD NOTERAD JA 

1519 1618 NOTERAD NOTERAD JA 

1637 1663 NOTERAD NOTERAD JA 

1786 1795 NOTERAD NOTERAD NEJ 

1804 1826 NOTERAD NOTERAD JA 

1912 1919 NOTERAD NOTERAD NEJ 

1953 1969 NOTERAD NOTERAD NEJ 

1995 2038 NOTERAD NOTERAD NEJ 

2142 2164 NOTERAD NOTERAD NEJ 

2257 2268 NOTERAD NOTERAD NEJ 

2287 2298 - - NEJ 

2342 2359 NOTERAD NOTERAD JA 

3142 3162 NOTERAD NOTERAD JA 

3170 3183 NOTERAD NOTERAD NEJ 

3901 3918 NOTERAD NOTERAD JA 

4132 4142 NOTERAD NOTERAD NEJ 
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Tabell 4-6 Jämförelse, insamling av sprickdata, O2. 

Manuell inventering 
Automatiserad 
datainsamling Skillnad 

Från Till April Juli 

2664 2691 NOTERAD NOTERAD NEJ 

3169 3196 NOTERAD NOTERAD NEJ 

3202 3276 NOTERAD NOTERAD NEJ 

3285 3294 NOTERAD NOTERAD JA 

3311 3348 NOTERAD NOTERAD JA 

3381 3447 NOTERAD NOTERAD JA 

3470 3481 - - NEJ 

3669 3691 - - NEJ 

3703 3739 NOTERAD NOTERAD NEJ 

4028 4077 NOTERAD NOTERAD NEJ 

4105 4116 - - NEJ 

4920 4973 NOTERAD NOTERAD NEJ 

5254 5318 NOTERAD NOTERAD NEJ 

6609 6637 NOTERAD NOTERAD NEJ 

7195 7221 NOTERAD NOTERAD NEJ 

7308 7347 NOTERAD NOTERAD NEJ 

9081 9100 NOTERAD NOTERAD NEJ 

9648 9667 NOTERAD NOTERAD NEJ 

13484 13507 NOTERAD NOTERAD NEJ 

13568 13597 NOTERAD NOTERAD NEJ 

13829 13859 NOTERAD NOTERAD JA 

13874 13882 NOTERAD NOTERAD NEJ 

14119 14155 NOTERAD NOTERAD NEJ 

14165 14218 NOTERAD NOTERAD JA 

14271 14354 NOTERAD NOTERAD NEJ 

14366 14377 - - NEJ 

14416 14438 - - NEJ 

14512 14559 NOTERAD NOTERAD NEJ 
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Tabell 4-7 Jämförelse, insamling av sprickdata, O4. 

Manuell inventering 
Automatiserad 
datainsamling Skillnad 

Från Till April Juli 

561 584 NOTERAD NOTERAD JA 

611 677 NOTERAD NOTERAD NEJ 

692 717 NOTERAD NOTERAD JA 

724 792 NOTERAD NOTERAD NEJ 

792 865 NOTERAD NOTERAD JA 

955 1062 NOTERAD NOTERAD JA 

1558 1581 NOTERAD NOTERAD NEJ 

1993 2045 NOTERAD NOTERAD NEJ 

3076 3108 NOTERAD NOTERAD NEJ 

4526 4567 NOTERAD NOTERAD JA 

4938 4969 NOTERAD NOTERAD NEJ 

4989 5008 NOTERAD NOTERAD JA 

5373 5382 NOTERAD NOTERAD NEJ 

5435 5463 NOTERAD NOTERAD NEJ 

  

I Tabell 4-8 presenteras sammanställning av analysens data.  

Tabell 4-8 Jämförelse av sprickor. 

Objekt 
Sprickor,  
manuell * 

Sprickor,  
efteranalys ** 

Sprickor,  
skillnad *** 

Sammanfallande, 
efteranalys**/ 

manuell* 

Sammanfallande, 
skillnad***/ 
manuell* 

O1 19 18 8 95 % 42 % 

O2 28 23 5 82 % 18 % 

O4 14 14 6 100 % 43 % 
 

*  Antal sprickor av klass 3, noterade vid den manuella inventeringen 
**  Antal sprickor som, vid granskning av sprickkartor, noterats vid samma sektioner som de sprickor   
  angivna i resultatet från den manuella inventeringen angivits finnas vid. 
***  Antal sprickor (bland de ovan beskrivna**), som vid granskning av sprickkartor från vinter-  

  respektive sommarmätning, noterats ha förändrats i storlek. 

För objekt O1 och O2 har 95 % respektive drygt 80 % av sprickorna som noterats vid 
den manuella inventeringen kunnat fastslås vara noterbara även i de digitalt genererade 

sprickkartorna. För O4 uppgår siffran till 100 %. När det istället tittas på för hur många 
av de noterade sprickorna det kan konstateras ha skett någon storleksförändring under 
perioden mellan de två utförda mätningarna, är siffrorna lägre. Förhållandet mellan 

antalet förändrade sprickor – de som enligt fört resonemang skulle kunna betraktas som 
tjälrelaterade – och antalet sprickor som noterats vid manuell inventering, presenteras till 
höger i Tabell 4-8. 
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Genom att också titta omvänt på resultaten; det vill säga utgående från manuell 
efteranalys, kan erhållas en bild av i vilken utsträckning sprickor missas vid manuell 
inventering. Denna form av analys, vilken gjorts utgående ifrån resultat från objekt O1, 

har bestått i att sprickkartor från hela sträckan granskats; det vill säga inventerats. Funna 
sprickors start- och slutsektion har noterats. Eventuella skillnader mellan resultaten från 
vinter- och sommarmätning har identifierats. Vidare har jämförts med resultatet från den 
manuella inventeringen.  

Vid den manuella inventeringen noterades 82 sprickor med en total längd uppgående till 
ca 1880 m. Vid den manuella efteranalysen av resultaten från den automatiserade 
datainsamlingen noterades 95 sprickor med en total längd uppgående till ca 1590 m. I 

Tabell 4-9 presenteras jämförelsens övriga resultat. 

Tabell 4-9 Sammanställning av sprickanalys. 

Objekt 
Sprickor,  

efteranalys * 
Sprickor,  
manuell ** 

Sprickor,  
skillnad *** 

Jmfr.1) Jmfr.2) Jmfr.3) 

O1 95 67 49 71 % 78 % 63 % 

*  Antal sprickor noterade vid den manuella efteranalysen av resultaten från den automatiserade  

  datainsamlingen; det vill säga sprickkartorna. 
**  Antal sprickor som, vid den manuella inventeringen, noterats vid samma sektioner som de vid  
  efteranalysens funna sprickorna.  
***  Antal sprickor (bland de ovan beskrivna*), som vid granskning av sprickkartor från vinter- respektive  
  sommarmätning, noterats ha förändrats i storlek. 
1)  Andelen sprickor noterade vid efteranalysen*, som också noterats vid den manuella inventeringen. 
2)  Andelen sprickor för vilka det noterats skillnad mellan vinter- och sommarmätning, som också noterats  
  vid den manuella inventeringen. 
3)  Andelen sprickor för vilka det inte noterats skillnad mellan vinter- och sommarmätning, men som   
  noterats vid den manuella inventeringen. 

Det kan konstateras att nästan 80 % av de sprickor som vid efteranalysen bedömts vara 
förändrade vid sommarmätningen – det vill säga de sprickor som sannolikt är 
tjälrelaterade – även noterats vid den manuella inventeringen. Samtidigt ses att drygt 60 
% av de sprickor som vid efteranalysen bedömts vara oförändrade, ändå noterats vid den 

manuella inventeringen.  
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5 DISKUSSION 

5.1 Allmän osäkerhet 

Förekomsten av de skadekombinationerna komplicerar upprättandet av en vägskadas 
orsaksbild. Inte sällan kan exempelvis en spricka som initieras av 
språrbildningsdeformationer, genom vatteninträngning och frysning, bli både längre och 

vidare. På samma sätt kan uppkomsten av bärighetssprickor föregås av exempelvis 
tjällossningseffekter. 

Mot bakgrund av att vägskador ofta har fler än en orsak, kan konstateras att 
möjligheterna till tillförlitlig orsaksbestämning – med hänsyn tagen även till omgivning – 

är bättre än om endast skadorna analyseras. Nämnd komplexitet försvårar 
orsaksanalyserandet och kan leda till att åtgärd väljs felaktigt. 

5.2 Metodjämförelse 

5.2.1 Skillnader, resultat 

Ojämnheter 

När det gäller analys rörande ojämnheter finns det faktorer som påverkar jämförelsen 
redovisad i underavsnitt 4.2.1. När resultaten från de olika skadeinsamlingsmetoderna 

jämförs har bara tittats på de skador som vid den manuella inventeringen noterats som 
ojämnheter, blockuppfrysningar och trumslag. Vid närmare analys av sektioner med höga 
IRI-kvoter – det vill säga områden som i analystabellerna markerats med OJÄMN – kan 

konstateras att tjälsprickor av klass 2 eller klass 3 ofta finns noterade. Djupa sprickor kan 
sannolikt påverka IRI-värdena, vilket innebär att IRI-kvoterna inte undantagslöst 
indikerar ojämnheter av de ovan beskrivna formerna. Dessutom ska understrykas att 
resultat från den manuella inventeringen använts som utgångspunkt; det vill säga som 

referensresultat. Mot bakgrund av att manuell inventering är vanligt förekommande, och 
att inventeraren som deltagit i denna studie är väldigt erfaren, anses att analysupplägget är 
rimligt. Det ska dock nämnas att IRI-kvoterna indikerar ojämnheter vid ett stort antal 
sektioner vid vilka det i protokollet från den manuella inventeringen inte noterats någon 

skada.  
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Angående analysen rörande bestämning av antalet ojämnheter kan tänkas att 
hopdragningen av vad som i resultattabellerna förefaller vara sammanhängande 
ojämnheter, kan vara missvisande om ojämnheterna är av typen blockuppfrysningar.  

Trots att variation finns rörande typen av skador, total skadebild, samt hur bedömningar 
gjorts i samband med att antalet ojämnheter räknats, kan ändå anas att ett stort antal 
ojämnheter missas när IRI presenteras som M20-värden. 

Även om den totala längden av identifierade ojämnheter med gott resultat verkar kunna 

bestämmas genom analys av M20-värdena, innebär skillnaden i antalet identifierade 
ojämnheter att den relativt höga upplösningen som kommer med de glidande 
medelvärdena, är att eftersträva. I Tabell 4-4 kan noteras att skillnaderna mellan M20- 

och GM20-värdena är störst för objekten O1 och O2. I Tabell 4-1 framgår att andelen 
ojämn vägyta är lägst för just dessa objekt. Följaktligen verkar användning av M20-

värden riskera vara mindre lämplig för analys av objekt med låg skadegrad, medan 
GM20-värdena möjliggör att även mindre skador kan identifieras. Förutom att 

användning av GM20-värden gör identifieringsverktyget vassare – det vill säga medför att 
fler skador kan upptäckas – visas också i analysen att beräknade statistiska värden 
påverkas. När det kommer till maxvärden innebär användande av M20-värden att ett 

gupps svårighetsgrad riskerar underskattas, varpå objektets allmänna tillstånd kan komma 
att framstå bättre än vad egentligen är fallet. 

Sprickor 

I underavsnitt 4.2.2 presenteras i vilken utsträckning sprickor som identifierats vid den 

manuella inventeringen, även är noterbara i resultat från den automatiserade mätningen. 
Eftersom stora sprickor torde vara lättast att identifiera även i sprickkartorna, och att 
jämförelsen syftar till att fokusera på skillnader och/eller likheter mellan de olika 

resultatformerna, har analysen avgränsats till att röra sprickor som bedömts vara av klass 3. 
Detta anses inte påverka jämförelsens tillförlitlighet. I sammanställningstabellen 
presenterad i underavsnitt avsnitt 4.2.2 framgår att endast en del av de sprickor som 
identifierats vid den manuella inventeringen, också kan noteras genom analys av 

sprickkartorna; mellan knappt 20 % och drygt 40 %. Det kan konstateras finnas ett antal 
faktorer som försvårar jämförelsen. Först och främst ska nämnas att det under perioden 
mellan de två utförda mätningarna – längs vissa delar av de inventerade objekten – utförts 
underhållsarbete i form av spricklagning. Detta gör att jämförelse av sprickor som lagats, 

blir ogenomförbar. Det faktum att längdmätningen kan variera mellan de olika 
metoderna gör att start- och slutsektioner för identifierade sprickor delvis kan vara 
missvisande. Dock visar gjorda stickkontroller – jämförelser mellan de två metodernas 

fotografier tagna längs de inventerade sträckorna – att längdmätningen har god 
överensstämmelse. Dessutom visar förhållandet mellan antalet sprickor noterade vid den 
manuella inventeringen och antalet sprickor noterade i sprickkartorna, att endast en 
mindre del missats.  

Det presenteras även en omvänd jämförelse; utgående från sprickbilderna. Det att nära 
80 % av sprickorna identifierade vid efteranalysen av resultaten från den automatiserade 
datainsamlingen, även noterats vid den manuella inventeringen, betyder att manuell 

inventering på ett bra sätt ”hittar” förekommande sprickor. Till resultatet bör fogas det 
faktum att den som utförde den manuella inventeringen är van och erfaren. Det att drygt 
60 % av de sprickor som vid jämförelse mellan vinter- och sommarsprickkartorna 



Diskussion 

 

27 

bedömts vara oförändrade, ändå noterats vid den manuella inventeringen, kan tänkas ha 
flera förklaringar. Då den manuella efteranalysen helt grundas på att notera skillnader 
mellan sprickkartor genererade vid vinter- respektive sommarmätningarna, finns en 

osäkerhet knuten till detta. Osäkerheten består å ena sidan i att väder- och 
klimatförhållandena vid de olika mättillfällena, inte helt säkert varit av förväntad art; det 
vill säga maximal tjällyftning i april, och helt tjälfria förhållanden i juli. Detta skulle 
kunna ha som följd att sprickor – även de tjälrelaterade – inte nödvändigtvis haft olika 

vidd vid de olika mättillfällena. Det ska också betonas att tjälrelaterade sprickor inte alltid 
varierar i storlek även om frysnings-/tiningsförloppet potentiellt skulle kunna medföra 
det. Med andra ord skulle även oförändrade sprickor kunna vara tjälrelaterade. 

Anledningen till att storleksförändring inte kan påstås vara oundviklig för tjälsprickor, är 
att jordvolymer eller föremål som lyfts av tjältillblivelse kan förbli lyfta även efter det att 
tjälen gått ur marken. Detta som resultat av exempelvis tillrinning av material undertill. 
Dessutom finns en risk bunden till själva jämförelsen; det kan vara svårt att utifrån bilder 

avgöra huruvida en spricka är förändrad eller ej. Slutligen måste nämnas osäkerheten 
kommen ur det att risken att sprickor, vid den manuella inventeringen, kan ha benämnts 
tjälrelaterade trots att så inte varit fallet. Svårigheten att, under framförandet av fordonet, 

avgöra huruvida en spricka är tjälrelaterad eller inte, bör inte förringas. 

5.2.2 Skillnader, utvärderingsförutsättningar 

Mot bakgrund av vad som presenteras i underavsnitten 2.4.4 och 2.5.4 – de i vilka 
erfarenheter beskrivs – kan konstateras att de automatiserade metoderna ofta faller ut i 

resultat som kan vara av tillförlitlig och precis art. Eftersom resultaten i form av 
längsprofiler, IRI-värden och sprickkartor är genererade automatiskt kan många av de 
nackdelar och problem som vid manuell inventering är ofrånkomliga, undvikas. Förutom 

trötthet och försämrad skärpa – identifierade risker med manuell inventering – kan antas 
att ett objekts allmänna skick, det vill säga hur mycket skador som finns längs en 
vägsträcka, också påverkar med vilken noggrannhet det är möjligt att göra 
bedömningarna. Beroende på hur mycket skador som finns längs en väg, torde 

inventerarens gränsdragning/uppfattning om vad som är mer eller mindre allvarligt, 
komma att förskjutas. Vid automatiserad datainsamling är resultatens noggrannhet 
konstant och ingen risk för förändrade referensramar finns; det vill säga förändring 
knutna till trötthet och/eller ofrivilligt filtrerande. Dock ska, även om osäkerhet rörande 

referensramar kan uteslutas, kommas ihåg att felkällor ändå finns. Vad gäller felkällan 
rörande sidoläget för utförd mätning, beskriven i underavsnitt 2.5.4, inses att variationer 
mellan längsprofilen mätt mitt i personbilsspåret och en mätt vid sidan av detta, kan vara 

stora. Följaktligen kan IRI-värden, i händelse av att två på varandra följande mätningar 
gjorts med registrerade längsprofiler som inte sammanfaller, komma att variera nämnvärt. 
Den uppenbara konsekvensen av detta blir att absoluta IRI-värden kan vara missvisande. 
Om syftet med utförda mätningar är att bedöma vägens absoluta ojämnhet – exempelvis 

för jämförelse med annan väg – blir olika mätningars olika resultat missvisande. 
Osäkerheten inses vara ännu mer problematisk när mätningar – vilket är fallet i denna 
studie – görs för identifiering av tjälrelaterade ojämnheter. Vid denna typ av utvärdering, 

när det tittas på just skillnader mellan två mätningar, används noterade variationer som 
indikatorer för tjälaktivitet. Felkällan som rör sidolägesproblemet medför att höga värden 
på kvoterna mellan IRIvinter och IRIsommar, inte uteslutande kan tillskrivas variationer 
komna ur tjälrörelser. 
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En konsekvens av att resultaten från automatiserad datainsamling är helt objektiva, är att 
värdefull sidoinformation kan gå förlorad. Värderingsfri datainsamling gör det omöjligt 
att direkt göra distinktion mellan skador som sannolikt orsakats av tjälrelaterade fenomen, 

och de som troligen beror på andra faktorer. För att kunna avgöra vad som orsakat en 
specifik skada behöver bedömning göras i efterhand. Detta är ofta delvis möjligt med 
hjälp av de tagna digitala bilderna. Dock måste nämnas att resultaten, i sådana fall, inte 
längre kan anses komma ur objektiv inventering. Det krävda efterarbetet blir ett slags 

manuell inventering.  

I resultaten från den manuella inventeringen – i såväl tabeller/protokoll som i PVD-
diagram – finns information om både skadetyp och -omfattning. Förutom att det 

exempelvis framgår att en skada utgörs av en ojämnhet av en viss klass, sägs samtidigt 
något om eventuell bildningsorsak; tjälrelaterad eller inte. Detsamma gäller sprickorna.  

Skador som inte har placering inom den del av vägbanan på vilken fordonet framförs – 
det vill säga inte blir överkörda och vidare möjliga att uppmärksamma genom 

rörelser/vibrationer i fordonet – måste noteras visuellt. Detta gör att ytan rymmande 
skador som kan upptäckas genom analys av körupplevelsen inskränks till den del av 
vägbanan på vilken fordonets hjul rullar. 

Vad gäller den tid som åtgått för resultatsammanställning och genomförande av 
nödvändigt efterarbete, är det, utifrån information erhållen i denna studie, svårt att göra 
givande jämförelser och vidare dra generella slutsatser. Båda aktörerna – den som utfört 
manuell inventering, samt den som utfört automatiserad datainsamling – anger att 

tidsåtgången varierar från ett uppdrag till ett annat. Gällande efterarbetet i förevarande 
studie kan konstateras att resultatbearbetningen tog längre tid för den aktör som utfört 
den automatiserade datainsamlingen. Detta kan dels förklaras med att oförutsedda, tillika 

ovanliga, tekniska problem uppstod vid sammanställningsarbetet, dels med att den 
manuella inventeringens resultat inte består i så mycket tidskrävande efterarbete. Det att 
aktören som utförde den manuella inventeringen dessutom har ett väl inarbetat arbetssätt 
bidrar ytterligare till effektivitet. Förutom det efterarbete som utförts av inventerarna 

själva, har för analys av de olika resultaten åtgått en varierad mängd tid. 
Sammanställnings- och beräkningsarbete har gjorts i MS Excel. Om frånses skillnaderna i 
resultatdatamängdernas omfattning, bedöms formatet på resultaten från den 
automatiserade datainsamlingen ha varit gynnsamt för vidare analys. De 

utvärderingsmallar som upprättats – programmerade beräkningsblad med layout lämplig 
för presentation – skulle vidare kunna användas för liknande analyser, och med väsentligt 
mindre tid tagen i anspråk. En av de mest tidskrävande analysdelarna kan konstateras ha 

varit utvärdering av sprickkartor – jämförelse mellan vinter- och sommarkartor, och 
vidare identifiering av tjälrelaterade sprickor. Sammantaget bedöms, gällande 
automatiserad datainsamling, finnas potential för utveckling av sammanställnings- och 
analysarbete. 

Datainsamlingsförfarandet vid den automatiserade metoden är, tack vare det faktum att 
det sker genom digital mätning, trafiksäkert, i jämförelse med den manuella 
inventeringen. 



Diskussion 

 

29 

5.2.3 Effekter av skillnader 

Vad som direkt kan nämnas vara en effekt av de identifierade skillnaderna, 
datainsamlingsmetoderna emellan, är svårigheten med att direkt jämföra resultaten. Detta 

kommer ur det att skadorna såväl noteras som klassificeras på olika sätt. Gällande 
ojämnheter inses att IRI-kvoterna, vilka är av kvantitativ art, inte kan jämföras med de 
kvalitativa begreppen som beskriver de tre skadeklasserna använda vid den manuella 
inventeringen.  

De tabeller som anger svårighetsgrader för de olika skadetyperna – tabeller presenterade i 
avsnitt 2.3 – är utformade speciellt för manuell inventering. För att möjliggöra 
användning av resultat från automatiserad datainsamling skulle skalor och 

utvärderingssystem för sprickor, såväl som för ojämnheter, behöva anpassas. 

5.3 Åtgärdsval 

I Bilaga C – Åtgärdsval, presenteras en parallellt utförd studie i vilken kopplingen mellan 
inventeringsresultat och valda åtgärder utreds. 

Det kan noteras variationer gällande vad olika skador fallit ut i för föreslagna åtgärder. 
För skador av samma typ och klass kan konstateras att det förekommer förslag på 
vidtagande av åtgärder som inte sällan är helt olika, inventerarna emellan. De varierande 

valen säger även något om subjektivitetens styrkor. Det att samma inventerare kan föreslå 
olika åtgärder för skador av samma typ och samma klass vittnar om att det inte bara är 
skadans beskaffenhet – sprickans vidd, ojämnhetens storlek etc. – som avgör huruvida 
byte av överbyggnad eller urgrävning ned till tjälfritt djup, är vad som anses passa bäst. 

Det kan antas att åtgärdsvalen inte bara påverkas av faktorer som direkt har med 
definitionen av skadan att göra, utan också av faktorer som rör omgivande terräng, 
dräneringssituation, skick på beläggning etc.  

Sammantaget inses att projekteringssteget, det vill säga implementeringen av 
inventeringsresultaten, i stor utsträckning präglas av subjektivitet. I gjord studie visas att 
väldigt olika åtgärder föreslås; en variation som innebär stora skillnader såväl strategiskt – 
gällande långsiktig planering av vägunderhåll – som ekonomiskt. Varierande 

inventeringsresultat, det vill säga underlag för projekteringen, är i sig en källa till 
varierade åtgärder. 

5.4 Övriga reflektioner; automatiserad datainsamling/inventering 

Det ska betonas att sprickighetsmåttet beskrivet i avsnitt 2.6 inte säger något om andelen 

tjälrelaterade sprickor, utan om sprickor i allmänhet. Dessutom kan bestämningsmetoden 
konstateras vara trubbig då kvantifieringen sker approximativt.  

Beträffande korrelationer mellan subjektiva och objektiva skalor, kan konstateras att 

eventuella samband torde vara mest intressanta att titta på i syfte att utveckla 
utvärderingssystem för automatiserad datainsamling och/eller vid upprättande av skalor 
och framtagning av gränsvärden. Till skillnad från situationer i vilka komfort och 
körbarhet är i fokus – detta är som sagt fallet för användning av PSR/IRI-korrelationer – 

handlar tjälskadeinventering snarare om identifiering av skador. För att möjliggöra 
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positionsbestämning av skador, värdering av skadornas omfattning och svårighetsgrad, 
samt bedömning av lämplig åtgärd, är just lägesbestämning och kvantifiering mer 
intressant än faktisk körupplevelse. Utveckling av utvärderingsmetoder – tillvägagångssätt 

för kvantifiering av insamlad data och utförande av digitala analyser – är därför centralt 
för fortsatt arbete. 

5.5 Metodbeskrivning 

De beskrivningar och dokument som idag finns tillgängliga som underlag för 

tjälinventering är nämnvärt begränsade. I Vägverkets publikation VVMB122 redogörs till 
viss del för teknisk utrustning och mätningsförfarandet. Desto mindre beskrivs hur 
utvärdering ska ske. Dessutom saknas speciella texter rörande mätning för 

tjälskadeinventering.  

För att olika inventeringsmetoder ska kunna användas på samma villkor – det vill säga 
falla ut i resultat som är användbara och dugliga som projekteringsunderlag – måste en 
metodbeskrivning formuleras. I denna bör begrepp och skadetyper tydligt definieras och 

beskrivas. För att automatiserad datainsamling ska kunna användas fullt ut, samt för att 
resultat erhållna med hjälp av manuell inventering och automatiserad datainsamling ska 
kunna jämföras, måste i beskrivningen framgå hur insamlingen ska ske. Sannolikt 

behöver befintliga former och upplägg ses över och revideras. Det måste framgå vilka 
indikatorer och storheter som är viktigast för respektive metod, hur data av olika slag ska 
hanteras, samt vilka gränsvärden och/eller andra utvärderingsramar som ska användas. 

Utöver riktlinjer rörande data och resultat bör en fullgod metodbeskrivning även reglera 

utförandepraktiska delar. Maximal längd för ett inventeringspass (relevant för manuell 
inventering), lämpliga hastigheter, situationer vid vilka sträckor med fördel körs flera 
gånger, väder, sikt etc.  
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6 SLUTSATSER 

6.1 Allmänna slutsatser 

6.1.1 Datainsamlingsmetoder 

- Mot bakgrund av det faktum att vägskador inte sällan har fler än en orsak, kan det 
konstateras att möjligheterna att göra en tillförlitlig orsaksbestämning är bättre om 

hänsyn tas även till omgivning, än om endast skadorna analyseras.  

- Svårigheten med att under den manuella inventeringen avgöra huruvida en 
spricka är tjälrelaterad eller inte, bör inte förringas.  

- Datainsamlingsförfarandet vid den automatiserade metoden är, tack vare det 

faktum att det sker genom digital mätning, trafiksäkert, i jämförelse med den 
manuella inventeringen. 

- IRI-kvoterna indikerar ojämnheter vid ett stort antal sektioner vid vilka det i 

protokollet från den manuella inventeringen inte noterats några skador. 

- Eftersom automatiserad datainsamling ger resultat i form av längsprofiler, IRI-
värden och sprickkartor som är automatiskt genererade kan många av de 
nackdelar och problem som vid manuell inventering är ofrånkomliga, undvikas.  

- Felkällan som rör sidolägesproblemet vid längsprofilmätning medför att höga 
värden på kvoterna mellan IRIvinter och IRIsommar, inte uteslutande kan tillskrivas 
variationer orsakade av tjälrörelser. 

- Även om den totala längden av identifierade ojämnheter med gott resultat verkar 
kunna bestämmas genom analys av M20-värden, innebär användning av värdena 
med relativt låg upplösning att ett gupps svårighetsgrad riskerar underskattas, 

varpå objektets allmänna tillstånd kan komma att framstå bättre än vad egentligen 

är fallet.  

- Tjälrelaterade sprickor varierar inte alltid i storlek, från en årstid till annan, även 
om frysnings-/tiningsförloppet potentiellt skulle kunna medföra det. Detta 
medför brister med den i studien använda identifieringsmetoden som bygger på 

jämförelser av bilder. 
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- Det att resultaten från automatiserad datainsamling är objektiva medför 
svårigheter med att direkt göra distinktion mellan skador som orsakats av tjäle och 
de som beror på andra faktorer.  

- I de fall där de registrerade skadorna behöver bedömas i efterhand kan inte längre 
slutsatserna anses komma ur objektiv inventering; det krävda efterarbetet blir ett 
slags manuell inventering.  

- För att möjliggöra bättre användning av resultat från automatiserad datainsamling 

skulle skalor och utvärderingssystem för sprickor, såväl som för ojämnheter, 
behöva anpassas. 

- För att olika inventeringsmetoder ska kunna användas på samma villkor – det vill 

säga falla ut i resultat som är användbara och dugliga som projekteringsunderlag – 
måste metodbeskrivningar formuleras. 

6.1.2 Åtgärdsval 

Studien som ligger till grund för nedan presenterade slutsatser, återfinns i Bilaga C. 

- Det inses att eventuella skillnader mellan olika aktörers åtgärdsförslag inte 
nödvändigtvis kan tillskrivas varierande resultattolkningar och/eller 
åtgärdsstrategier, utan helt enkelt kan vara resultat av att vägskadan, vid 

inventeringstillfället tolkats annorlunda. 

- Varierande erfarenhet från arbete med tillämpning av inventeringsresultat kan 
bidra till variationer i framtagna åtgärdsförslag. Samtidigt ska inte förbises det 
faktum att aktörer med olika intressen – exempelvis konsulter och beställare – ser 

olika på såväl inventering som val av åtgärder. 

- Subjektiviteten har nackdelar. Osäkerheterna rörande inventering, å ena sidan, 
och resultattolkning, å andra, kan var för sig medföra att tjälskador behandlas 

inkonsekvent; först och främst ska avgöras huruvida en skada ska åtgärdas eller 
inte, vidare även på vilket sätt. Dessutom kan en ogynnsam kombination av de 
två felkällorna mynna ut i att skillnaderna blir ännu större. 

- Subjektiviteten har fördelar. Det kan antas att åtgärdsvalen inte bara påverkas av 

faktorer som direkt har med definitionen av skadan att göra, utan också av 
faktorer som rör omgivande terräng, dräneringssituation, skick på beläggning etc. 

- I gjord studie visas att väldigt olika åtgärder föreslås; en variation som innebär 
stora skillnader såväl strategiskt – gällande långsiktig planering av vägunderhåll – 

som ekonomiskt. 

- Det faktum att samma underlag kan leda till att olika åtgärder väljs, motiverar på 
intet sätt att krav på inventeringsförfarandets noggrannhet ska ifrågasättas eller 

sänkas. 
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6.2 Fortsatta studier 

Utifrån vad som fastslås i denna studie – mot bakgrund av de svårigheter och problem 
som identifieras – kan belysas ett antal delområden inom vilka fortsatt utredning skulle 

verka berikande. 

- Hur kan IRI-värden hanteras och behandlas för att snabbt och effektivt få en vägs 
ojämnheter redovisade såväl i tabellform som grafiskt? 

- Finns fördelar med generering av 3D-sprickkartor i jämförelse med 2D-

sprickkartor? Om så är fallet, vilka? 

- Vilka möjligheter finns att sammanfoga 3D-information med tagna digitala 
fotografier? 

- Hur skulle digitaliserad/automatiserad utvärdering av sprickkartor kunna ske? 
Finns möjlighet att med bildanalys kvantifiera identifierade sprickor? Finns 
möjlighet att identifiera sprickor direkt ur rådata? 

- Kan – med några av de ovan formulerade frågorna besvarade – en allmängiltig 

metodbeskrivning för tjälinventering tas fram? Kan i en sådan beskrivas hur 
insamlad data ska hanteras, vilka indikatorer som är viktigast för respektive 
datainsamlingsmetod, vilka gränsvärden och/eller andra utvärderingsramar som 

ska användas osv.? 
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C.1    INLEDNING 

C1.1 Bakgrund 

Utöver det faktum att olika inventeringsmetoder potentiellt kan falla ut i olika resultat, 

bör också – vid utvärdering av metoderna – beaktas på vilka grunder olika åtgärder väljs.  

Som en del i studien presenterad i huvudrapporten – utvärderingen av de två 
datainsamlingsmetoderna – har det parallellt gjorts en mindre studie. Detta med 

anledning av att inventeringsarbetets exakthet inses vara mer eller mindre avgörande 
beroende på hur tydlig koppling som finns mellan insamlad data och val av åtgärd. 

Denna delstudie bygger på användning av resultat erhållna i Tjälinventeringsprojektet, 
Berglund (2010). 

C1.2 Syfte 

Studien har syftat till att ge en bild av i vilken utsträckning varierande 
inventeringsresultat medför att olika skadeåtgärder vidtas. 

C1.3 Underlag 

I Berglund (2010) beskrivs studien i vilken resultaten från manuell inventering av ett 
utvalt vägobjekt presenteras och jämförs. Objektet, vilket inventerats av fyra olika 
inventerare, utgörs av en drygt 15 km lång sträcka längs väg AC805; mellan platserna 

Lidbäcken och Femvägskälet, belägna väst om Skellefteå i Västerbotten.  

Inventeringsresultaten har tillhandahållits såväl i form av diagram från programvaran PVD 
(Presentation Vägtekniska Data) som i form av tabeller. I Figur C.1-1 ses exempel på hur 
ett PVD-diagram kan se ut.  
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Figur C.1-1  Exempel på hur data presenteras i PVD-diagram. Aktuell vägs längdsektion är 

avsatt på x-axeln, medan skadeklass definieras med skalan på y-axeln. Olika 

symboler och färger anger olika typer av skador. 

 
Förutom varje specifik inventerares resultat, presenteras i Berglund (2010) totala 

sammanställningar och analyser av resultaten. I Tabell C.1-1 ses en sammanställning av de 
inventerade skadorna.  
 

Tabell C.1-1 Sammanställning av totalt antal skador, skador  per skadetyp, samt andel sprickor i 
klass 2 och klass 3. (Berglund ,2010) 

Aktör 
Totalt  
antal 

skador 

Antal  
sprickor 

Antal 
ojämnheter, 

sträckor 

Antal 
ojämnheter, 

punkter 

Antal 
ojämnheter, 

trumslag 

Andel sprickor, 
klass 2 och 3 

(%) 

Trafikverket 71 58 11 1 1 100 

Konsult A 135 102 7 12 14 96 

Konsult B 412 289 0 117 6 92 

 
De tre aktörernas kompletta resultat återfinns, i tabellform, i Bilaga D - Inventeringsresultat 

från Tjälinventeringsprojektet. 
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C.2    METOD OCH UTFÖRANDE 

Denna delstudie har gjorts genom att låta tre aktörer – tre av de fyra som i studien 

presenterad i Berglund (2010) utfört tjälskadeinventering – ta fram varsitt förslag på hur 
de kartlagda skadorna skulle kunna åtgärdas. Som underlag har de åtgärdsväljande 
personerna haft sina respektive resultat från inventeringarna som gjorts tidigare.  

För att åtgärdsförslagen lätt skulle kunna jämföras, tillhandahölls ett antal fördefinierade 
åtgärdsalternativ. Dessa ses i Tabell C.2-1. 

Tabell C.2-1 Tillgängliga åtgärdsalternativ. 

Åtgärd Beskrivning 

Typ 1 Nytt slitlager 

Typ 2 Nytt bärlager och slitlager 

Typ 3 Nytt förstärkningslager, bärlager och slitlager 

Typ 4 Byte av överbyggnad 

Typ 5 Utskiftning ned till tjälfritt djup 

Typ 6 Stålarmering 

 

I syfte att erhålla jämförbara resultat, tillhandahölls en mall för enhetlig presentation av 
åtgärdsförslagen. Använd mall visas i Figur C.2-1.  

 

Figur C.2-1 Tillhandahållen mall för redovisning av valda åtgärder.  

Aktörerna uppmanades ange högst en åtgärd per redovisad delsträcka. 

Med hjälp av informationen presenterad i Tabell C.1-1, tillsammans med övriga resultat, 
inklusive inventeringsresultaten återfunna i Bilaga D, har dessutom åtgärdsvalen kunnat 
sättas i relation till bedömt skadeläge. 
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C.3    RESULTAT 

C3.1 Trafikverket 

Valda åtgärder 

I Tabell C.3-1 presenteras aktörens åtgärdsval. 

Tabell C.3-1 Valda åtgärder, Trafikverket. 

Startsektion 
(t.ex. 

23/400) 

Slutsektion 
(t.ex. 

23/600) 

Åtgärdstyp 

1 2 3 4 5 6 

23358 23435   x         

23435 23450   x         

23450 23543   x         

23543 23645   x         

23645 23666           x 

23666 23730     x       

23730 23771       x     

23771 23793         x   

23793 23815   x         

23815 23832           x 

23832 24010   x         

24010 24021   x         

24021 24147   x         

24147 24173       x     

24173 24180       x     

24180 24276         x   

24276 24340     x       

24340 24409         x   

24409 24480     x       

24480 24522           x 

24522 24550     x       

24550 24600           x 

24600 24624   x         
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24624 24640           x 

24640 24687   x         

24687 24868         x   

24868 24940   x         

24940 24980           x 

24980 25111     x       

25111 25163         x   

25163 25414     x       

25414 25496         x   

25496 25700     x       

25700 25912   x         

25912 25973           x 

25973 26209     x       

26209 26220         x   

26220 26230         x   

26230 26250         x   

26250 26325   x         

26325 26335           x 

26335 26565     x       

26565 26596       x     

26596 26694   x         

26694 26720       x     

26720 26730       x     

26730 26750       x     

26750 27379     x       

27379 27413         x   

27413 27465       x     

27465 27481       x     

27481 27504       x     

27504 27524       x     

27524 27542       x     

27542 27597         x   

27597 27675   x         

27675 27703           x 

27703 27790   x         

27790 27841           x 

27841 27985     x       

27985 28014     x       

28014 28060     x       

28060 28125     x       

28125 28150     x       

28150 28170     x       

28170 28332   x         
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28332 28346   x         

28346 28580   x         

28580 28596     x       

28596 28915     x       

28915 28942         x   

28942 29114     x       

29114 29130     x       

29130 29150     x       

29150 29175     x       

29175 29441     x       

29441 29476         x   

29476 29491     x       

29491 29502           x 

29502 29538   x         

29538 29626         x   

29626 29686       x     

29686 29715       x     

29715 29831             

29831 29883         x   

29883 30095   x         

30095 30095         x   

30095 30168   x         

30168 30227         x   

30227 30630     x       

30630 30645           x 

30645 30790     x       

30790 30819     x       

30819 30890     x       

30890 30900     x       

30900 30960     x       

30960 30999         x   

30999 31217     x       

31217 31233         x   

31233 31330     x       

31330 31340         x   

31340 31560     x       

31560 31570     x       

31570 31645     x       

31645 31655           x 

31655 32665     x       

32665 32748         x   

32748 33506     x       

33506 33533       x     
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33533 33859   x         

33859 33859         x   

33859 33985   x         

33985 34002         x   

34002 34024   x         

34024 34056         x   

34056 34739   x         

34739 34792         x   

34792 35669   x         

35669 35702         x   

35702 35770   x         

35770 35780     x       

35780 36208   x         

36208 36258         x   

36258 36270   x         

36270 36287         x   

36287 36322   x         

36322 36332         x   

36332 36397   x         

36397 36415     x       

36415 36652   x         

36652 36699       x     

36699 36720   x         

36720 36735     x       

36735 38330   x         

38330 38349     x       

38349 38665   x         

38665 38725           x 

 

Kommentarer 

Inventeraren anger att de rader med grå text inte ingick i dennes tjälinventering och att 
den för dessa sträckor har ”[…] försökt bestämma åtgärd utifrån de bilder som togs på platsen”. 

Det uppmanas vidare att ”[…] ta dessa åtgärdsförslag för vad de är värda”. 
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C3.2 Konsult A 

Valda åtgärder 

I Tabell C.3-2 presenteras aktörens åtgärdsval.  

Tabell C.3-2 Valda åtgärder, Konsult A. 

Startsektion 
(t.ex. 

23/400) 

Slutsektion 
(t.ex. 

23/600) 

Åtgärdstyp 

1 2 3 4 5 6 

23360 23760     x       

23760 23780         x   

23780 25480     x       

25480 25800 x           

25800 26060     x       

26060 26220 x           

26220 27370     x       

27370 27390         x   

27390 28980     x       

28980 29090 x           

29090 29110         x   

29110 29190     x       

29190 29210         x   

29210 29920     x       

29920 30070 x           

30070 30090         x   

30090 30230 x           

30230 30250         x   

30250 30490 x           

30490 30510         x   

30510 30670     x       

30670 30730         x   

30730 31260     x       

31260 31340         x   

31340 31640     x       

31640 32340 x           

32340 32360         x   

32360 32720 x           

32720 32770         x   

32770 33420 x           

33420 33500         x   

33500 33940 x           

33940 34020         x   

34020 35030 x           
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35030 35050         x   

35050 36180 x           

36180 36330         x   

36330 36620 x           

36620 36670         x   

36670 38320 x           

38320 38340         x   

38340 38820 x           

38820 38840         x   

38840 39100 x           

 

Kommentarer 

Konsult A anger, tillsammans med ovan tabellerade resultat, ett antal förklaringar 
och/eller kompletterande kommentarer: 

”Jag har använt mig mycket av åtgärd Typ 3 men skulle även kunna använda åtgärd Typ 4 
beroende på hur det ser ut i omgivningen”. 

”Om detta gjorts som ett verkligt objekt skulle bedömning av åtgärd göras till stor del i fält där man 
lättare kan ana sig till vad skadan kan bero på och även baseras på omgivning (marktyp, 

skärning/bank, anslutningsvägar etc.), dräneringsförhållanden (klarar man sig med dikning?), 
vägbyggnadsmaterial (går det att återanvända eller ej?), överbyggnadens tjocklek mm”. 

”Hade detta gjorts i direkt anslutning till inventeringen hade kanske minnet/’känslan’ av vägen 

varit bättre och gett mer realistiska åtgärder”. 
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C3.3 Konsult B 

Valda åtgärder 

I Tabell C.3-3 presenteras aktörens åtgärdsval.  

Tabell C.3-3 Valda åtgärder, Konsult B. 

Startsektion 
(t.ex. 

23/400) 

Slutsektion 
(t.ex. 

23/600) 

Åtgärdstyp 

1 2 3 4 5 6 

23360 23584   x         

23584 23645           x 

23645 23737   x         

23737 23807         x   

23807 24140   x         

24140 24185           x 

24185 24275         x   

24275 24332       x     

24332 24435         x   

24435 24510           x 

24510 24545   x         

24545 24630           x 

24630 24680   x         

24680 24872         x   

24872 25115   x         

25115 25130         x   

25130 25410     x       

25410 25495           x 

25495 25905         x   

25905 25925     x       

25925 25952           x 

25952 25974     x       

25974 26054   x         

26054 26624           x 

26624 26254   x         

26254 26564     x       

26564 26605           x 

26605 26676     x       

26676 26720         x   

26720 26815   x         

26815 26854         x   

26854 26995       x     

26995 27375   x         

27375 27415         x   
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27415 27503   x         

27503 27522       x     

27522 27573   x         

27573 27604           x 

27604 27795   x         

27795 27844           x 

27844 27954   x         

27954 28044     x       

28044 28145           x 

28145 28555   x         

28555 28902     x       

28902 28944           x 

28944 29434   x         

29434 29508           x 

29508 29544   x         

29544 29624         x   

29624 29675   x         

29675 29714           x 

29714 29814   x         

29814 29885           x 

29885 30164   x         

30164 30198         x   

30198 30502   x         

30502 30520         x   

30520 30954   x         

30954 30995         x   

30995 31204   x         

31204 31224         x   

31224 31662     x       

31662 32664   x         

32664 32735           x 

32735 32804     x       

32804 33408   x         

33408 33608       x     

33608 33960   x         

33960 34020       x     

34020 34060         x   

34060 34579   x         

34579 34782     x       

34782 35650   x         

35650 35689         x   

35689 36201   x         

36201 36330         x   
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36330 36380     x       

36380 36400           x 

36400 36639   x         

36639 36669         x   

36669 37316   x         

37316 37382       x     

37382 38324   x         

38324 38344         x   

38344 38385       x     

38385 38434   x         

38434 38504       x     

38504 38664   x         

38664 38755         x   

38755 38871   x         

 

Kommentarer 

För samtliga vägavsnitt som föreslagits åtgärdas med typ 6, det vill säga stålarmering, har 
även angetts ytterligare en åtgärdstyp; typ 2 i drygt hälften av fallen och typ 3 eller typ 4 i 
de resterande. För att erhålla resultat som är jämförbara inventerarna emellan, har dessa 
ytterligare åtgärder utelämnats både i sammanställningstabellerna och i kommande 

kapitel. 

Konsult B anger att ingen åtgärd anges för sprickor som inte återfinns inom det område 
som utgör körbana. För avsnitt där även annan skada medför vidtagande av åtgärd, 

uppges dock att även kantsprickor åtgärdas. 

Vidare beskrivs hur kombinationer av skador hanterats. Det redogörs för att åtgärder för 
kortare avsnitt, liggande mellan två sträckor för vilka någon av de mer omfattande 
åtgärdstyperna valts, måste anpassas till de omkringliggande. Konsult B uppger att såväl 

vägprofil som utförandetekniska detaljer måste beaktas vid sådana anpassningar. 

Konsult B anger också: ”Vid de ställen där jag normalt hade valt en kombination av Typ2 + 
Kantförstärkning väljer jag nu Typ 3 som hamnar närmast ur ekonomisk synvinkel.”  

Som tillägg har Konsult B, utifrån de ovan analyserade åtgärdsförslagen, tagit fram ett 
”anpassat” alternativ. I detta alternativ, vilket inte presenteras i denna rapport, har vissa 
förenklande justeringar gjorts i syfte att göra underlaget mer ”[…] produktionsanpassat”. 
Justeringen har bestått i att korta sträckor, för vilka vissa åtgärder angivits, kopplats 

samman, eller att sträckor anpassats till anslutande sträckor. 
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C.4     ANALYS 

C4.1 Översikt 

I Tabell C.4-1 har åtgärdsvalen sammanställts. 

Tabell C.4-1 Sammanställning av hur fördelningen mellan föreslagna åtgärder ser ut. 

Aktör 
Åtgärdstyp (%) 

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 Typ 6 

Trafikverket 0,0 44,6 40,7 2,9 8,2 2,8 

Konsult A 51,4 0,0 43,7 0,0 4,9 0,0 

Konsult B 0,0 64,0 12,2 4,2 10,0 9,6 

 

Det kan ses att Trafikverket har angivit åtgärdstyp 2 för en andel skador som motsvarar 
den andel för vilken Konsult A angivit typ 1. I övrigt kan anas vissa likheter beträffande 
fördelning av åtgärdstyperna. 

Genom sammanvägning av samtliga resultat, samt tolkning av inventerarnas 

kommentarer, kan konstateras att motiveringarna för åtgärdsvalen rörande typ 1 och typ 
2 skiljer sig nämnvärt från varandra. Exempelvis kan noteras att Konsult A angivit 
åtgärdstyp 1 när ingen annan åtgärd valts; det vill säga ett slags grundåtgärd. Detta inses 
medföra missvisande resultat. Vad gäller Trafikverkets åtgärdsförslag som i Tabell C.3-1 

presenteras i grå tabellrader, avser dessa inte tjälrelaterade skador, utan allmänna åtgärder 
av skador oavsett vad som bedömts ha orsakat dem.  

Sammanställningen har justerats. Justeringen har bestått i att de skadeavsnitt för vilka 

åtgärd av typ 1 och typ 2 har angivits, har exkluderats. Dessutom har de åtgärdersrader 
som i Tabell C.3-1 ses presenterade färgade – det vill säga de åtgärder som hör till de 
skador som inte bedömts vara direkt tjälrelaterade – tagits bort. Med anledning av att 
åtgärderna av typ 3 och typ 4 liknar varandra, samt att erhållna kommentarer vittnar om 

att det bland åtgärdsväljarna uppkommit oklarheter kring dessa åtgärder, har dessa slagits 
samman. I Tabell C.4-2 presenteras justerade värden.  
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Justerade värden ses i Tabell C.4-2. 

Tabell C.4-2 Justerad sammanställning av valda åtgärder.  

Aktör 
Sträcka, åtgärder 

(m) 

Åtgärdstyp (%) 

Typ 3 eller 4 Typ 5 Typ 6 

Trafikverket 2435 25,2 55,5 19,3 

Konsult A 7650 89.9 10,1 0,0 

Konsult B 5586 45,7 27,7 26,6 

 

Det framgår att Trafikverket har angivit att åtgärder ska vidtas för en vägsträcka 
uppgående till 2435 m, vilket motsvarar ungefär 15 % av hela den inventerade 

vägsträckan. Mer än hälften av sträckan som bedömts ha tjälrelaterade skador föreslås 
åtgärdas med typ 5; utskiftning.  

Beträffande åtgärderna valda av Konsult A kan konstateras att den totala sträckan, för 
vilken åtgärder angivits, är drygt tre gånger så lång som Trafikverkets. Vidare noteras att 
åtgärder av typ 3 och/eller typ 4 har valts i ca 90 % av fallen. Åtgärdstyp 6, stålarmering, 
har inte alls föreslagits. 

När det kommer till förslaget från Konsult B ses att den totala justerade sträckan som 
angivits åtgärd för, uppgår till 5586 m; en sträcka längre än den Trafikverket angivit, och 
kortare än Konsult A:s. Konsult B har, för drygt en fjärdedel av den justerade sträckan, 

angivit åtgärdstyp 6, stålarmering. 

C4.2 Vidare jämförelse 

C4.2.1 Allmänt 

För att mer detaljerat kunna jämföra hur de olika aktörernas åtgärdsförslag skiljer sig åt, 

samt sätta valda åtgärder i relation till inventerade skador, har definierats en provsträcka 
med sträckning mellan sektionerna 25/000 och 30/000. Jämförelse av valda åtgärder per 
sektion skulle medföra osäkerheter komna ur underlagets variation; det att de inventerade 

skadorna kan vara olika. Huvudsakligt syfte med provsträckan är därför att, med 
reducerad mängd information, få en uppfattning om hur de olika tillgängliga åtgärderna 
använts. I Tabell C.4-3 ses en sammanställning av hur åtgärdstyperna valts. Samma 
justeringar har gjorts som i avsnittet ovan; typ 1 och typ 2 har tagits bort, och typ 3 och 

typ 4 har slagits samman. 

Tabell C.4-3 Åtgärdsfördelning för provsträcka. 

Aktör 
Sträcka, åtgärder 

(m) 

Åtgärdstyp (%) 

Typ 3 eller 4 Typ 5 Typ 6 

Trafikverket 930 33,7   49,0 17,3 

Konsult A 2300 73,9 26,1 0,0 

Konsult B 3058 42,5 20,5 37,0 
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Med hjälp av inventeringsresultaten i Bilaga D kan jämförande resonemang vidare föras. 

För att komma runt ovan nämnt problem angående det faktum att de olika inventerarnas 
resultat skiljer sig åt, måste tittas på vad en viss bedömning – det vill säga en viss skada – 

fallit ut i för föreslagen åtgärd. 

C4.2.2 Trafikverket 

Trafikverket har angivit att åtgärder ska vidtas för en vägsträcka uppgående till 930 m, 
vilket motsvarar ungefär 19 % av provsträckan. 

Genom analys av inventeringsresultaten från Berglund (2010), återfunna i Bilaga D, har 
fastslagits att de noterade skadorna fördelas enligt Diagram C.4-1. 
 

 
Diagram C.4-1 Fördelning av de av Trafikverket noterade tjälrelaterade skadorna funna längs 

provsträckan. 

Som konstateras i Berglund (2010) har Trafikverket inte noterat några skador av klass 1. 
Bland alla skador är sprickor överrepresenterade, och inom båda skadegrupperna – 

sprickor och ojämnheter – är skador av klass 3 vanligast. 

I Diagram C.4-2 nedan, visas hur sprickorna föreslagits åtgärdas.  

Spricka, klass 2

Spricka, klass 3

Ojämnhet, klass 2

Ojämnhet, klass 3
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Sprickor, klass 3 

Typ  3 & 4

Typ 5

Typ 6

 

Diagram C.4-2  Diagram redovisande vilka åtgärdstyper som valts för vägsträckor med noterade 
sprickor av klass 2 (till vänster), och klass 3 (till höger). Fördelningen baseras på 
antalet skador för vilka det angivits en viss åtgärd. 

Det är tydligt att tjälskador i form av sprickor av klass 2 till största delen föreslås åtgärdas 
genom vidtagande av åtgärdstyp 3 eller 4. För sträckor med noterade sprickor av klass 3 
föreslås oftare åtgärdstyp 5; urgrävning ned till frostfritt djup. Vad gäller de avsnitt som 
rekommenderats åtgärdas med typ 6; stålarmering, kan konstaterats att skadorna nästan 

undantagslöst utgörs av sprickor belägna i vägmitt (framgår i resultatet i Bilaga D).  

När det kommer till ojämnheter, vilka inte redovisats i diagram, ses att skador av klass 2 
undantagslöst föreslås åtgärdas med åtgärdstyp 3 eller 4. För skadeklass 3 föreslås istället 
typ 5. 

C4.2.3 Konsult A 

Konsult A har angivit att åtgärder ska vidtas för en vägsträcka uppgående till 2300 m, 
vilket motsvarar ungefär 47 % av provsträckan. Liksom för hela objektet kan för 

provsträckan noteras att sträckan som föreslagits åtgärdas är ca tre gånger så lång som den 
Trafikverkets angivit. 

Genom analys av inventeringsresultaten från Berglund (2010), återfunna i Bilaga D, har 
fastslagits att de noterade skadorna fördelas enligt Diagram C.4-3. 

 

Sprickor, klass 2 

Typ  3 & 4

Typ 5

Typ 6
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Sprickor, klass 3 

Typ  3 & 4

Typ 5

 
Diagram C.4-3  Fördelning av de av Konsult A noterade tjälrelaterade skadorna funna längs 

provsträckan.  

Till skillnad från vad Trafikverket angivit, förekommer i detta fall skador av klass 1. Dock 
är skador av högre klass överrepresenterade.  

Nedan, i Diagram C.4-4 och Diagram C.4-5, visas hur olika skador föreslagits åtgärdas. 

 

Diagram C.4-4  Diagram redovisande vilka åtgärdstyper som valts för vägsträckor med noterade 
sprickor av klass 1 och klass 2 (till vänster), och klass 3 (till höger). Fördelningen 
baseras på antalet skador för vilka det angivits en viss åtgärd. 

Spricka, klass 1

Spricka, klass 2

Spricka, klass 3

Ojämnhet, klass 2

Trumslag, klass 1

Trumslag, klass 2

Trumslag, klass 3

Sprickor, klass 1 och 2 

Typ  3 & 4
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Diagram C.4-5  Diagram redovisande vilka åtgärdstyper som valts för vägsträckor med noterade 

ojämnheter av klass 2. Fördelningen baseras på antalet skador för vilka det 
angivits en viss åtgärd. 

I resultatet framgår även att ett fåtal trumslag noterats. För dessa skador, vilka inte 
presenterats i diagramform, anges åtgärdstyp 3 och typ 4 för trumslag av klass 1 och 

åtgärdstyp 5 för trumslag av klass 2 och 3. 

Det framgår att val av åtgärdstyp 3 och typ 4 dominerar oavsett typ av skada. Åtgärden 
innebärande urgrävning till frostfritt djup, typ 5, har ibland valts för sprickor av skadeklass 

3, för ojämnheter av klass 2, samt för trumslag av både klass 2 och 3. 

C4.2.4 Konsult B 

Konsult B har angivit att åtgärder ska vidtas för en vägsträcka uppgående till 3058 m, 
vilket motsvarar ungefär 55 % av provsträckan. 

Genom analys av inventeringsresultaten från Berglund (2010), återfunna i Bilaga D, har 
fastslagits att de noterade skadorna fördelas enligt Diagram C.4-6. 
 

 
Diagram C.4-6  Fördelning av de av Konsult B noterade tjälrelaterade skadorna funna längs 

provsträckan.  

OJämnheter, klass 2 

Typ  3 & 4

Typ 5

Spricka, klass 1

Spricka, klass 2

Spricka, klass 3

Ojämnhet, klass 1

Ojämnhet, klass 2
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Sprickor, klass 2 

Typ  3 & 4

Typ 5

Typ 6

Ojämnheter, klass 1 

Typ  3 & 4

Typ 5

Typ 6

Det ses att sprickor är den skada som noterats i störst utsträckning. Antalet sprickor av 
skadeklass 2 utgör nära hälften av det totala antalet skador som noterats.  

Nedan, i Diagram C.4-7 och Diagram C.4-8, visas hur olika skador föreslagits åtgärdas. 

 

Diagram C.4-7  Diagram redovisande vilka åtgärdstyper som valts för vägsträckor med noterade 
sprickor av klass 1 (till vänster), och klass 3 (till höger). Fördelningen baseras på 
antalet skador för vilka det angivits en viss åtgärd. 

 

Diagram C.4-8 Diagram redovisande vilka åtgärdstyper som valts för vägsträckor med noterade 

sprickor av klass 3 (till vänster), och ojämnheter av klass 1 (till höger). 
Fördelningen baseras på antalet skador för vilka det angivits en viss åtgärd. 

Som nämnts har Konsult B angivit åtgärdstyp 6, stålarmering, för drygt en fjärddel av 
sträckan för vilken åtgärder angivits. I diagrammen ovan ses att åtgärdstyp 6 utgör en 

större andel för sprickor av klass 1 än för sprickor av klass 3.  

För ojämnheter av klass 1 anges främst åtgärdstyp 5. I resultatet framgår även att två 
ojämnheter av klass 2 noterats längs provsträckan. För dessa skador, vilka inte presenterats 

i diagramform, anges åtgärdstyp 2 respektive typ 3. 

 

  

Sprickor, klass 1 

Typ  3 & 4

Typ 5

Typ 6

Sprickor, klass 3 

Typ  3 & 4
Typ 5
Typ 6
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C.5    DISKUSSION 

C5.1 Utvärderingsmetod 

Innan diskussion förs rörande erhållna förslag bör noteras sådant som kan konstateras 
utgöra försvårande faktorer.  

Mot bakgrund av denna studies syfte kan konstareas att jämförelser mellan aktörers olika 

åtgärdsval per specifik sektion längs inventerad vägsträcka, inte tillför något som direkt är 
studien till gagn. Det faktum att olika aktörers inventeringsresultat kan variera – detta 
bekräftas i de erhållna inventeringsprotokollen – innebär närvaro av ännu en variabel. 
Vidare inses att eventuella skillnader mellan två åtgärdsförslag inte nödvändigtvis kan 

tillskrivas varierande resultattolkningar och/eller åtgärdsstrategier, utan helt enkel kan 
vara resultat av att vägskadan tolkats annorlunda. 

Som framgår av de presenterade resultaten och de gjorda jämförelserna ser de framtagna 

förslagen väldigt olika ut. Det faktum att åtgärderna av typ 1 och typ 2 exkluderas från 
vidare analys förväntas reducera förekomsten av missvisande resultat. Detta genom att 
justeringen medför att fokus förskjuts mot de mer omfattande alternativen; typ 4, typ 5 
och typ 6. Detta inses vara rimligt i syfte att reducera inverkan av inventerarnas olika 

uppfattning om studiens förutsättningar. 

C5.2 Åtgärdsförslag 

Som framgår i analysavsnittet har Trafikverkets åtgärdsväljare valt att, inom skadegruppen 

sprickor, använda flera olika åtgärdstyper; typ 3 och 4, typ 5 och typ 6. Detta ses även 
inom respektive skadeklass. Konsult A har däremot, för sprickor av klass 2 endast 
föreslagit åtgärdstyp 3 och 4. För skadeklass 3 kan även noteras att åtgärdstyp 5 angivits 
för en mindre del av skadorna; typ 3 och 4 dominerar dock även denna skadegrupp. 

Bland åtgärderna föreslagna av Konsult B kan, liksom bland Trafikverkets, noteras 
åtgärder av typ 3 och 4, typ 5 samt typ 6. För vägavsnitt med lindriga skador – 

exemeplvis med sprickor av klass 1 – har ofta angivits att åtgärdstyp 2 ska vidtas. Det att 
dessa åtgärder exkluderats från sammasntällningen, tillsammas med det faktum att 

åtgärdstyp 6 alltid kombinerats med någon av de enklare åtgärderna – armeringsnätet  
läggs in i utbytt lager – gör att fördelningen till viss del kan bli missvisande. Om alla typer 
tas med – den analysen presenteras inte här – kan dock ändå ses att åtgärdstyp 6 utgör en 

större andel för sprickor av klass 1 än för de av klass 3. 
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Gällande skadegruppen ojämnheter har Trafikverket angivit åtgärdstyp 3 och 4 för 
skadeklass 2. För skadeklass 3 har Trafikverket undantagslöst angivit åtgärdstyp 5. Detta 
gäller, med undantag för en mindre andel, även Konsult A. Konsult B har för mer än 

hälften av noterade ojämnheterna av klass 1, föreslagit åtgärdstyp 3 och typ 4. Det att 
Konsult B föreslagit att ojämnheter av högre skadeklass ska åtgärdas med förhållandevis 
enkla åtgärder skulle kunna tänkas vara ett resultat av att ojämnheterna omges av andra 
skador, vilka avgjort vilken åtgärdstyp som valts. Dock kan noteras att de omgivande 

skadorna i alla omnämnda fall är av typen sprickor och av klasserna såväl 1 som 2 och 3. 
Detta gör det svårt att direkt förklara nämnda variationer i åtgärdsvalen. 

För trumslag – den typ av skador som förekommer i minst utsträckning – har av Konsult 

A angivits åtgärdstyp 3 och typ 4 för skadeklass 1, och typ 5 för klass 2 och 3. Konsult B 
har för ett trumslag av klass 1 angett åtgärdstyp 6 tillsammans med typ 2. Samband eller 
direkt förklaring saknas. 

Beträffande åtgärdsval gjort av Konsult A måste beaktas de kommentarer som fogats till 

tillhandahållna åtgärdstabeller. Exempelvis menas, angående hur man skulle ha arbetat för 
att erhålla ett optimerat resultat: 

”[…] skulle bedömning av åtgärd göras till stor del i fält där man lättare kan ana sig till vad 

skadan kan bero på och även baseras på omgivning (marktyp, skärning/bank, 
anslutningsvägar etc. ), dräneringsförhållanden (klarar man sig med dikning?), 
vägbyggnadsmaterial (går det att återanvända eller ej?), överbyggnadens tjocklek mm”. 

Reflektionen antyder att mer noggrann bedömning av hur de olika skadorna skulle 

föreslås åtgärdas, skulle kunna göras om åtgärdsvalen framtagits i samband med 
skadeinventeringen. Resonemanget verkar rimligt, och kan till viss del tänkas förklara det 
faktum att Trafikverkets inventeringsresultat saknar lindriga skador; precis som anges i 

Berglund (2010) hade sannolikt Trafikverkets inventerare åtgärdsplanen i åtanke, vid 
tillfället för utförd skadeinventering. 

Det att Trafikverket och Konsult B tenderar använda flera olika åtgärdstyper kan tänkas 
bero på att dessa inventerare besitter erfarenhet inom området. Samtidigt ska inte förbises 

det faktum att inventerarna – konsulter och beställare – ser olika på såväl inventering som 
val av åtgärder. 

C5.3 Konsekvenser 

Utifrån studiens samtliga resultat – såväl inventeringsresultaten presenterade i Bilaga D, 

som åtgärdsvalen – inses primärt att olika inventerare tolkar skador olika och har olika 
syn på hur skadeklassning ska ske. Detta är något som fastslås i Berglund (2010) och är 
inte något som ifrågasätts i den här studien. Dock måste denna skillnad beaktas när 

åtgärdsförslagen ska analyseras. 

För skador av samma typ och klass kan konstateras att det förekommer förslag på 
vidtagande av åtgärder som, inventerarna emellan, inte sällan är helt olika. 

De två ovan beskrivna osäkerheterna kan var för sig medföra att tjälskador behandlas 

inkonsekvent; först och främst ska det avgöras huruvida en skada ska åtgärdas eller inte, 
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vidare även på vilket sätt. Dessutom kan en ogynnsam kombination av de två felkällorna 
mynna ut i att skillnaderna – resultatspridningarna – blir ännu större. 

De varierande valen säger även något om subjektivitetens styrkor. Det att samma 

inventerare kan föreslå olika åtgärder för skador av samma typ och samma klass vittnar 
om att det inte bara är skadans beskaffenhet – sprickans vidd, ojämnhetens storlek etc. – 
som avgör huruvida byte av överbyggnad eller urgrävning ned till tjälfritt djup, är vad 
som anses passa bäst. Det kan antas att åtgärdsvalen inte bara påverkas av faktorer som 

direkt har med definitionen av skadan att göra, utan också av faktorer som rör 
exempelvis omgivande terräng, dräneringssituation och skick på beläggning.  

C5.4 Rätt eller fel? 

Med anledning av att väg 805 har varit mål för ett verkligt förstärknings-/ 
underhållsarbete har manuell tjälinventering gjorts även utanför denna studie. Den 

projekterande konsulten har dessutom tagit fram åtgärdsplan för vägen. Utöver 
tjälinventering har konsulten beaktat andra inverkande faktorer. Exempelvis kan sådana 

faktorer ha varit förekomst av isolering i vägkroppen, vilket inte framkommit förrän 
åtgärdsarbetet faktiskt inletts, oförutsedda förändringar i form av sammanslagna 
utskiftningssträckor, trumspetsar etc.  

I Tabell C.5-1 ses fördelningen mellan de valda åtgärderna vid de två olika skedena; 
valda åtgärder efter genomförd tjälinventering, respektive valda åtgärder som vidare 
kommit att utgöra det underlag som använts. Fördelningen gäller den definierade 
provsträckan, beskriven i underavsnitt C4.2.1. 

Tabell C.5-1 Åtgärder valda vid verklig projektering.  

Skede 
Åtgärdstyp (%) 

Typ 3 eller 4 Typ 5 Typ 6 

Tjälinventering 65,5 25,4 9,1 

Åtgärdsplan 63,6 27,3 9,1 

 

Det kan konstateras att endast en liten skillnad finns att notera skedena emellan.  I Tabell 
C.5-2 finns fördelningen av åtgärder valda av denna studies tre åtgärdsväljare återigen 

presenterad. 

Tabell C.5-2 Åtgärdsfördelning för provsträcka. 

Aktör 
Åtgärdstyp (%) 

Typ 3 eller 4 Typ 5 Typ 6 

Trafikverket 33,7   49,0 17,3 

Konsult A 73,9 26,1 0,0 

Konsult B 42,5 20,5 37,0 
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Vid jämförelse av Tabell C.5-1 och Tabell C.5-2 kan noteras att skillnad råder. Trots de 
kända skillnaderna de tre åtgärdsväljarna emellan – varierande erfarenhet, olika positioner 
och/eller intressen osv. – kan knappast ses något samband med hur väl åtgärdsvalen 

överensstämmer med de ”verkliga”; de som kommit att vidtas. Detta bekräftar ytterligare 
subjektivitetens effekter. 

C5.5 Sammantaget 

Det inses att projekteringssteget, det vill säga tillämpningen av inventeringsresultaten, i 

stor utsträckning präglas av subjektivitet. Resultaten analyserade i denna studie visar att 
sådana skillnader kan vara av sådan art att väldigt olika åtgärder föreslås; en variation som 
innebär stora skillnader såväl strategiskt – gällande långsiktig planering av vägunderhåll – 

som ekonomiskt. Varierande inventeringsresultat, det vill säga underlag för 
projekteringen, är i sig en källa till varierade åtgärder. Dessutom kan åtgärdsval, grundade 

på ett och samma underlag, uppenbarligen ändå bli helt olika.  Dock betyder detta på 
intet sätt att krav på utförda tjälinventeringars noggrannhet ska ifrågasättas eller sänkas. 

Tvärtom skulle vidareutveckling av inventeringsmetoder och framtagning av effektiva 
och tillförlitliga metoder för utvärdering av resultat, medföra att mer information erhålls 
vid varje inventering, att informationen är objektiv och att resultatjämförelser – objekt 

emellan – bättre kan göras. Givet att automatiserade resultat är detaljrika, tillförlitliga och 
hanterbara, kan sådant som är otydligt eller osäkert beaktas ytterligare. Bedömningar och 
tolkningar – det vill säga i form av ett slags manuell efteranalys – kan då verka 
kompletterande. 
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C.6    SLUTSATSER 

- Det inses att eventuella skillnader mellan två åtgärdsförslag inte nödvändigtvis kan 

tillskrivas varierande resultattolkningar och/eller åtgärdsstrategier, utan helt enkelt 
kan vara resultat av att vägskadan, vid inventeringstillfället tolkats annorlunda. 
 

- Varierande erfarenhet från arbete med tillämpning av inventeringsresultat kan 
bidra till variationer i framtagna åtgärdsförslag. Samtidigt ska inte förbises det 
faktum att aktörer med olika intressen – exempelvis konsulter och beställare – ser 
olika på såväl inventering som val av åtgärder. 

 
- Subjektiviteten har nackdelar. Osäkerheterna rörande inventering, å ena sidan, 

och resultattolkning, å andra, kan var för sig medföra att tjälskador behandlas 

inkonsekvent. Dessutom kan en ogynnsam kombination av de två felkällorna 
mynna ut i att skillnaderna – resultatspridningarna – blir ännu större. 
 

- Subjektiviteten har fördelar. Manuell inventering och/eller utförande av 

kompletterande manuell efteranalys medför att åtgärdsvalen inte bara påverkas av 
faktorer som direkt har med definitionen av skadan att göra, utan också av 
faktorer som rör omgivande terräng, dräneringssituation, skick på beläggning etc. 

 
- Resultaten analyserade i denna studie visar att skillnader kan vara av sådan art att 

väldigt olika åtgärder föreslås; en variation innebärande stora skillnader såväl 
strategiskt – gällande långsiktig planering av vägunderhåll – som ekonomiskt. 
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