
 

 

 

 

MANUAL TILL 
 

DEN SVENSKA NATIONELLA 

LTPP-DATABASEN 
 

 
NILS-GUNNAR GÖRANSSON, VTI   2019-12-31 

  



   

 

1 

Förord 
Sedan våren 2002 var databasen med samtliga data från det svenska nationella LTPP-

projektet (Long Term Pavement Performance) tillgänglig via dåvarande Vägverkets 

hemsida. Fr.o.m. 2011 är den årligen uppdaterade databasen åtkomlig via www.vti.se/.  

Denna manual beskriver innehållet i databasen t.o.m. år 2019 och här återges även en 

kort beskrivning av LTPP-projektet. Databasens programvara utgörs av Microsoft Access 

2007 - 2016. Manualen har tagits fram på uppdrag av Trafikverket, tidigare Vägverket. En 

god hjälp till vägledning kan även vara att studera den årligen utkomna lägesrapporten i 

form av VTI notat. Under våren 2020 publiceras VTI notat 21–2019, även den åtkomlig 

via www.vti.se. 

 

Frågor om innehållet i LTPP-databasen besvaras av: 

Nils-Gunnar Göransson, VTI 

e-post: nils-gunnar.goransson@vti.se, 

http://www.vti.se/
file://///vti.se/root/LTPPData/ACCESS/Till%20vti-hemsida/2018/www.vti.se
mailto:nils-gunnar.goransson@vti.se
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Inledning 

Sedan 1984 pågår projektverksamhet vid VTI som syftar till att samla in tillståndsdata som 

ska kunna användas för att utveckla tillståndsförändringsmodeller för belagda vägar. Den 

övergripande målsättningen är att ta fram modeller som ska kunna förutsäga tillståndets 

förändring över tiden samt bestämma den lämpligaste underhållsåtgärden vid rätt tidpunkt. 

Primärt skall modellerna kunna användas i underhållplaneringssystem. Stommen i 

modellerna förväntas därför bestå av indata som beskriver vägens aktuella tillstånd, dess 

styrka alternativt nominella uppbyggnad, trafikbelastning samt rådande klimat. Detta 

innebär att en databas byggs upp med en stor mängd högkvalitativa data som beskriver en 

vägs tillstånd från det den är nybyggd fram till dagsläget inklusive eventuella 

beläggningsåtgärder. Årligen sammanställs en lägesrapport som huvudsakligen beskriver 

insamlingen av nya data. Under våren 2020 publiceras VTI notat 21–2019 ” Uppföljning 

av vägars tekniska tillstånd, Lägesrapport för observationssträckor ingående i det svenska 

LTPP-projektet till och med december 2019” som kan nås via VTI:s hemsida, www.vti.se. 

Under årens lopp har det visat sig att insamlade tillståndsdata varit användbara i många 

sammanhang, exempelvis doktorandprojekt och inom annan Forskning, Utveckling, 

Demonstration både nationellt och internationellt. 

Listan över användning kan göras lång men nedan följer ett urval: 

• Utveckling av initierings- respektive propageringsmodeller för sprickor som 

orsakats av tung trafik. 

• Validering av beräkningshjälpmedlet för dimensionering av vägars bärighet, PMS 

Objekt. Delmomentet för nybyggnation samt förstärkning. 

• För ett flertal EU-projekt har nyttjad data varit av fundamental betydelse. 

• Ett stort antal doktorandprojekt har haft LTPP-data som grundpelare. 

• Modell för att prediktera spårtillväxt på nybyggda vägar orsakad av tung trafik. 

• Utvecklingsprojekt med syftet att ta fram ett beräkningsverktyg för 

livscykelkostnadsbedömningar av olika utformningsalternativ vid planering och 

projektering av vägar. 

• Kalibrering av modeller för bland annat spårbildning, sprickbildning och 

beständighet, både för validering av tillståndsutveckling och kontrollera 

åtgärdsbehovet. 

 

Beskrivning av det svenska LTPP-projektet 

VTI har på uppdrag av Trafikverket (dåvarande Vägverket) under många år, samlat in en 

mängd tillståndsdata från ett stort antal vägobjekt, innehållande delsträckor eller s.k. 

observationssträckor. Datainsamlingen påbörjades år 1984 i begränsad omfattning. Under 

åren som följde ökade antalet objekt och observationssträckor markant och var som mest 

omfattande i slutet av 1990-talet då omkring 600 sträckor fördelade över mer än 60 objekt 

var aktiva. I början av 2020 är mängden aktiva sträckor 297 stycken fördelade över 33 

objekt. 

Det primära syftet med insamling av tillståndsdata har varit att ta fram dataunderlag för 

utveckling av tillståndsförändrings- och nedbrytningsmodeller för användning i 

planeringssystem för vägunderhåll, s.k. PMS (Pavement Management Systems).  

file://///vti.se/root/LTPPData/ACCESS/Till%20vti-hemsida/2018/www.vti.se
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Urval av objekt 

De vägkonstruktioner som ingår i uppföljningsprogrammet består huvudsakligen av 

varmtillverkad asfaltbeläggning på obunden grusöverbyggnad (GBÖ). Även några 

objekt/sträckor som är byggda med berg/bitumenöverbyggnad (BBÖ) finns representerade. 

Observationssträckorna är 100 meter långa och uppföljningen omfattar båda 

körriktningarna på vanlig väg med mötande trafik. På motorvägar har endast en riktning 

ingått i uppföljningen. Normalt består ett observationsobjekt av 6-12 observationssträckor. 

Följande kriterier har styrt val och lokalisering av observationssträckorna: 

• Vägkonstruktionen skall vara byggd enligt Vägverkets råd och anvisningar (BYA-

76, BYA-84, VÄG 94 etc.) 

• Inga störande korsningar, ramper eller andra installationer som kan påverka 

trafikens rörelsemönster över sträckan accepteras 

• Inga större trummor får förekomma 

• Sträckorna skall i sin helhet ligga antingen på bank eller i skärning 

• Vägobjekt som breddats eller på annat sätt byggts om har undvikits eller uteslutits 

 

Presentation av objekten 

Det svenska nationella LTPP-programmet startades år 1984 med ett begränsat antal 

observationssträckor. De tidigaste observationssträckorna var lokaliserade till norra 

Götaland och södra Svealand. Under årens lopp har dock den geografiska spridningen 

förbättrats med sträckor belägna i södra Götaland, norra Svealand samt ett antal i södra och 

mellersta Norrland.  

 

 

Figur 1. Aktiv respektive avslutad uppföljning av observationssträckor för åren projektet 
har pågått. 

 

Under åren har antalet sträckor utökats kontinuerligt och uppgick, vid årsskiftet 2019/2020, 

till 698 st. fördelade över 66 objekt. Objektens placering och deras benämning samt antal 

ingående sträckor framgår av Figur 2. 
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Figur 2. Observationsobjektens/-sträckornas läge. Röda aktiva resp. gula avslutade  

Väg Objektnamn A ntal A kt iva

C-292-1 Gimo 9 9

C-E4-1 M ånkarbo 10 0

D-E20-1 Eskilstuna 14 0

D-RV53-1 Kvicksund 18 0

D-RV53-2 Nyköping 10 10

E-1173-1 Rejmyre 9 0

E-215-1 Skärblacka 6 0

E-E4-1 Herrbeta 17 0

E-RV34-1 Brokind 16 0

E-RV34-2 Skeda Udde 15 0

E-RV36-1 Tift 12 0

E-RV55-1 Åby 7 0

F-195-1 Bankeryd 13 0

F-E4-1 Värnamo 21 0

F-E4-2 Värnamo 8 8

F-RV31-1 Nässjö 11 5

G-126-1 M oheda 11 11

G-RV15-1 M arkaryd 11 11

G-RV23-1 Älmhult 11 0

H-E22-1 Oskarshamn 11 0

H-RV23 M ålilla 6 6

H-RV34-1 M ålilla 10 0

H-RV40-1 Ankarsrum (33) 10 10

H-RV40-2 Vimmerby (33) 12 12

L-E22-1 Linderöd 12 0

M -103-1 Lund 6 0

M -RV11-1 Staffanstorp 9 0

M -RV17-1 M arieho lm 10 10

N-E6-1 Frillesås 14 0

N-E6-2 Tvååker 10 0

N-RV15-1 Veinge (117) 11 11

P-RV45-1 Lilla Edet 12 0

P-RV46-1 Trädet 9 9

R-E20-1 Hova 8 0

R-RV44-1 Grästorp 10 10

S-E18-1 Kristinehamn 10 0

S-E18-2 Karlstad 13 0

S-RV63-1 Saxån 14 3

T-205-1 Laxå (Röfors) 8 8

T-205-2 Gelleråsen 10 10

T-207-1 Hjälmarsberg 11 0

T-RV50-1 Askersund 6 0

T-RV50-2 Lindesberg (60) 10 10

T-RV68-1 Lindesberg 11 11

U-252-1 Hallstahammar 9 9

U-580-1 Köping 8 8

U-RV56-1 Sala 10 0

U-RV56-2 Kvicksund 11 0

W-E16-1 Äppelbo (71) 7 7

W-RV60-1 Ludvika 10 0

W-RV60-2 Borlänge 10 0

W-RV68-1 Fors (Avesta) 8 8

W-RV69-1 Bjursås (80) 10 10

W-RV69-2 Sörbo (266) 12 12

X-301-1 Bollnäs 13 0

X-RV56-1 Hedesunda (67) 11 11

X-Rv68-1 Torsåker 8 8

X-RV83-1 Arbrå 10 5

Y-RV90-1 Sollefteå 8 8

Z-321-1 M attmar 12 0

Z-675-1 Kaxås 12 0

Z-E14-1 M attmar 10 10

Z-E45-1 Svenstavik 11 11

Z-E45-2 Lit 10 10

Z-E45-3 Åsarna 8 8

Z-E45-4 Överhogdal 8 8

Aktiva 297

Avslutade 401

Totalt 698
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Beskrivning av sträckorna i diagramform 

I detta avsnitt ges en komprimerad beskrivning av observationssträckorna. Ett urval av data 

presenteras dessutom. Samtliga sträckor som någon gång ingått i datainsamlingen finns kvar i 

databasen även om de inte längre är aktiva i uppföljningsprogrammet.  

 

Antal sträckor per objekt 

De flesta objekten innehåller mellan 8 och 13 observationssträckor. Anledningen till att ett 

relativt stort antal sträckor tagits ut på respektive vägobjekt är att det skall vara möjligt att 

följa tillståndsförändringen för en och samma vägkonstruktion under olika kringförhållanden 

som bank/skärning, skog/öppen terräng mm. På några vägobjekt där kringförhållandena varit 

likartade över objektets längd har beläggningstjockleken varierats på olika sträckor i samband 

med en utförd underhållsåtgärd. Tjockleken har minskats respektive ökats med 50 respektive 

100 % av den ordinarie åtgärdens tjocklek. Syftet har varit att studera effekten, i form av 

strukturellt tillskott och livslängd, av olika kraftiga beläggningsåtgärder. 

 

 
Figur 3. Antal sträckor per objekt 
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Trafik 

Uppgifter om trafikmängd, fordonstyper och antal standardaxlar grundas på differentierad 

trafikmätning som utförts i Trafikverkets (f.d. Vägverkets) regi eller av VTI. Trafikmätningar 

utförs normalt vart fjärde år på respektive objekt. 

 

Medelårsdygnstrafik, ÅDTtot 

Som framgår av Figur 4 så har de flesta sträckorna trafikmängder som understiger ÅDTtot = 

4000. Anledningen till detta förhållande är att högtrafikerade vägar medvetet uteslöts från 

tiden för starten av projektet eftersom de ofta åtgärdades på grund av dubbslitage redan efter 3 

till 5 år. Under den korta tiden uppkom normalt aldrig några sprickor som orsakats av tung 

trafik. Idag införs ofta mötesseparering på vägar som har över 6000 fordon vilket gör att 

denna typ av utformning diskvalificerar objektens lämplighet. 

 

 
Figur 4. Fördelningen av ÅDTtot på de olika objekten som var aktiva vid trafikräkningen som 
utfördes 2010 - 2014. 
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Andel tung trafik 

Med tunga fordon avses fordon med en totalvikt överstigande 3,5 ton. Som framgår av Figur 

5 så är andelen tunga fordon stor på de flesta av de aktiva objekten. 

 

 
Figur 5. Andel tunga fordon (totalvikt>3,5 ton) 

 

Lagertjocklekar 

På vissa av objekten har undersökning av materiallager och materialegenskaper gjorts med 

hjälp av den så kallade ”Underlättaren” (utfördes av dåvarande Vägverket Konsult). På övriga 

objekt har uppgifter om lagertjocklekar hämtats från relationshandlingarna. I Sverige består 

vanliga vägkonstruktioner av tjocka obundna lager med relativt tunna asfaltkonstruktioner. 

Detta förhållande illustreras av Figur 6 och Figur 7 som visar fördelningen av 

lagertjocklekarna. 
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Bundna lager 

 
Figur 6. Fördelning av asfaltbundna lagers tjocklek 

Obundna lager 

 
Figur 7. Fördelning av de obundna lagrens tjocklek 
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Klimat 

Köldmängd 

 
Figur 8. Fördelningen av medelköldmängden mellan 1961 och 1989 i negativa dygnsgrader 
(källa: VÄG 94) 

 

Nederbörd 

 
Figur 9. Fördelningen av årsnederbörden, medelvärden mellan 1961 och 1989 (källa: SMHI) 
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Program 

Mätning med vägytemätbil och okulär besiktning har tidigare utförts minst en gång om året på 

alla sträckor inom LTPP-programmet. Från och med år 2000 har dock mätningarna med 

vägytemätbilen utförts vartannat år beroende på minskad budget. Fallviktsmätning görs 

normalt året efter varje beläggningsåtgärd eller när ett nytt objekt införlivas i uppföljningen. 

Tvärprofilmätning som tidigare utförts före åtgärd har numera utgått. Målsättningen är att 

införa trafikuppgifter från varje aktivt vägobjekt vart fjärde år.  

 

Mätning av vägytan med vägytemätbil 

 

 

 
Figur 10. VTI:s mätbil som används vid vägytemätningar, samt aktuellt styrande dokument. 

 

Metoden följer i tillämpliga delar TDOK 2014:0005 - Vägytemätning Objekt, tidigare TRVMB 

122. Mätningen omfattar bl.a. medeltvärprofil, spårdjup, längsprofil, IRI, tvärfall, textur, 

backighet, kurvatur och position. VTI:s vägytemätbil har i standardversionen 17 fast 

monterade avståndsmätande lasrar som används för att registrera ojämnheter i tvärled. Med 

VTI:s vägytemätbil finns dessutom möjligheten att använda 19 lasrar. Mätbredden med 17 

lasrar är 3,2 m, emedan 19 lasrar ger 3,6 meters mätbredd. 

Den ordinarie mätningen utförs normalt under sommarmånaderna. Sträckorna mäts numera 

alltid minst två gånger med 17 lasrar varefter spårdjupet beräknas med data från 11 och 17 

lasrar. Även två mätningar med 19 lasrar utförs varefter spårdjupet beräknas med data från 15 

och 19 lasrar. Orsaken till att så många olika varianter sparas är av historiska skäl. Utökningen 

med 15, 17 respektive 19 lasrar har gjorts under tiden projektet fortskridit. 11 lasrar var 

originaluppsättningen som användes vid projektets start. Långa tidsserier med jämförbara data 

är en stor fördel när utvecklingen av olika parametrar studeras. Vid utvärderingen jämförs data 

från mätningarna och kvaliteten kontrolleras. Är spridningen för stor upprepas mätningar tills 

http://trvdokument.trafikverket.se/fileHandler.ashx?typ=showdokument&id=eab10e17-708e-4cee-b93d-b4932aa45208
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resultatet är acceptabelt. I databasen sparas de mätningar som givit störst spårdjup för respektive 

laseruppsättning. 

 

Mätning av bärförmågan med fallvikt 

 

 
Figur 11. VTI:s fallviktsutrustning tillverkad av KUAB. 

 

Nuvarande målsättningen är att mätningar ska utföras på hösten året efter en åtgärd. Tidigare 

har mätningar även skett på våren före en beläggningsåtgärd. Nytillkomna objekt mäts på 

hösten samma år. Mätningarna med fallvikt, tillverkad av KUAB, har utförts av VTI:s 

utrustning och personal. Fallvikten är uppbyggd enligt ett ”tvåmassesystem” och utrustad med 

en delad belastningsplatta som mäter 30 cm i diameter. Mätningarna har utförts, i höger 

hjulspår, i fem sektioner per sträcka. Vid slag nummer 3 registreras kraften (fallhöjd vald så 

kraften hamnar omkring 50 kN) samt nedsjunkning i belastningscentrum samt 200, 300, 450, 

600, 900 och 1200 mm från centrum. Dessutom registreras lufttemperaturen, beläggningens 

yt- respektive inre temperatur. Fr.o.m. 2010 är även kraften och deflektionens variation under 

tiden för belastningsmomentet registrerad kontinuerligt, s.k. ”Time history measurement”. 

 

Mätning av tvärprofil 

 
Figur12. VTI:s tvärprofilmätare PRIMAL 
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VTI:s profilmätare PRIMAL har tidigare använts vid dessa mätningar. Mätningarna upphörde 

år 2004. Tvärprofilen mättes med ett på en mätvagn monterat mäthjul som registrerade ytans 

profil i förhållande till en från mottagarstativet projicerad laserstråle. Utrustningen placerades 

ut vid 5 förutbestämda sektioner i vardera körriktningen. Tvärsektionerna kunde efter 

registrering ritas upp i diagramform vilket gjorde att spårdjup, spårarea och spårvidd lätt 

kunde bestämmas. Mätningar utfördes i de flesta fall på våren före en åtgärd. 

 Okulär bedömning av tillståndet 

 

 
Figur 13. Skadebesiktning av observationssträckor 

 

Varje sträcka tillståndsbedöms en gång om året genom en noggrann besiktning till fots. Varje 

enskild skada eller defekt mäts in i längdled med hjälp av ett distansmäthjul. Av säkerhetsskäl 

bedöms skadan/defektens sidoläge från vägkanten. Som grund för skadebedömningen 

används en skadekatalog (Bära eller brista, Wågberg, 2003).  

 

Följande skador/defekter noteras: 

 Längsgående spricka i spår 

 Tvärgående spricka i spår 

 Spricka i spårkant 

 Krackelering 

 Spricka ej i spår (exempelvis tjälspricka) 

 Fogspricka i vägmitt 

 Fogspricka i vägkant 

 Spricka tvärs vägen 

 Spricka på vägren 

 Slaghål 

 Stensläpp 

 Blödning 

 Separation 

 Lappning 

 Försegling 

 

Varje skada/defekts svårighetsgrad (1-3) fastställs och läget i längd- och sidled ritas in i ett 

protokoll. Figur 14 illustrerar hur skadorna noteras i besiktningsprotokoll. 
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Beräkning av sprickindex, Si 

Varje skada, i detta sammanhang belastningsbetingad, är för varje enskilt besiktningstillfälle 

lagrad i databasen med data som beskriver sprickans typ, svårighetsgrad, sidoläge samt en 

längdangivelse som beskriver var sprickan börjar respektive slutar. Sprickor som är kortare än 

1 meter noteras i besiktningsprotokollet som 1 meter lång. För att göra det möjligt att hantera 

denna information har ett sprickindex (Si) beräknats. Sprickindex ökar med ökad 

svårighetsgrad och utbredning men påverkas också beroende på typen av spricka. I detta 

sammanhang har endast sprickor i eller omedelbart utanför hjulspåren använts. All övrig 

sprickinformation har sorterats bort. 

 

Sprickindex (Si) har beräknats enligt följande: 

 

 Sprickindex (Si) = 2 * Kr (m) + LSpr (m) + TSpr (st) 

 

där 

 

Kr (Krackelering)  = Krlåg (m) + 1,5 * Krmedel (m) + 2 * Krsvår (m) 

LSpr (Längsgående sprickor) = LSprlåg (m) + 1,5 * LSprmedel (m) + 2 * LSprsvår (m) 

TSpr (Tvärgående sprickor) = TSprlåg (st) + 1,5 * TSprmedel (st) + 2 * TSprsvår (st) 

 

Låg, medel och svår  = svårighetsgrader enligt ”Bära eller brista”. 

 

Det är således varje sprickas längd som multipliceras med faktor 1 om svårighetsgraden är 

låg, faktor 1,5 om svårighetsgraden är medelsvår respektive 2 om svårighetsgraden bedöms 

som svår. När det totala sprickindexet för ett vägavsnitt beräknas multipliceras dessutom den 

sammanlagda krackeleringens längd med en faktor 2. Tvärgående sprickors omfattning 

beskrivs i form av antal sprickor. 

Flera olika viktningskoefficienter för både skadetyp och svårighetsgrad har kombinerats och 

provats under utvecklingen av Si men de ovanstående viktningskoefficienterna och 

ekvationerna var de som slutligen valdes.  

Anledningen till att flera viktningssystem provades var att säkerställa en kontinuerlig 

utveckling av sprickindexet då exempelvis en längsgående spricka utvecklas till en 

krackelering med högsta svårighetsgrad. Högsta möjliga sprickindex per 100 m 

observationssträcka är Si = 1600. 

 

Ett fingerat exempel på vad sprickindexets, Si, storlek motsvarar i form av sprickbildning på 

en observationssträcka och hur Si kan utvecklas mellan olika besiktningstillfällen visas i 

Figur 14 på nästa sida. 

 

▪ På rad 1 i tabellen finns vid första besiktningstillfället en längsgående spricka med låg 

svårighetsgrad i spåret mellan 73 och 75 meter. Denna spricka motsvarar ett Si = 2,0.  

▪ Vid nästa besiktningstillfälle har den tidigare lindriga sprickan utvecklats till en 

krackelering med låg svårighetsgrad mellan 71 och 77 meter. Denna krackelering ger 

sprickindex = 12,0.  

▪ Vid besiktningstillfälle 3 har krackeleringen växt till en medelsvår krackelering som löper 

mellan 70 och 78 meter. Denna krackelering ger Si = 24,0.  
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 Besiktningstillfälle 1 Besiktningstillfälle 2 Besiktningstillfälle 3 

 

 Sprickindex, Si = 7 Sprickindex, Si = 46 Sprickindex, Si = 103 

 
1. LSprlåg, längd 2 m Krlåg, 6 m  Krmedel, 8 m 

2. LSprlåg, 1 m LSprsvår, 3 m  Krlåg, 7 m 

3.  LSprmedel, 2 m  LSprsvår, 3 m 

4.    TSprlåg, 1 st 

5.  LSprlåg, 2 m  LSprmedel, 4 m 

6.  LSprlåg, 3 m  Krlåg, 3 m 

7.  LSprlåg, 2 m  LSprsvår, 4 m 

8.  LSprmedel, 3 m  Krmedel, 6 m 

9. TSprlåg, antal 1 st TSprmedel, 1 st   

10. LSprmedel, 2 m Krmedel, 4 m  Krsvår, 5 m 

 
Figur 14. Fingerat exempel på storlek och utveckling av sprickindex mellan olika 
besiktningstillfällen. 
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Den ordinarie besiktningen utförs normalt på hösten emedan de objekt som ska åtgärdas under 

sommaren även besiktigas på våren. Under senare år har även sträckor som har en 

ytbehandling som slitlager besiktigats på våren. Anledningen till detta är att viss risk finns för 

att sprickor kan ”läka” av ytbehandlingens bindemedel under varma sommardagar. All data 

om varje skada/defekt överförs till en databas där olika skadeindex kan beräknas. 

 

Trafikuppgifter 

I första hand utnyttjas data från Trafikverkets kontinuerliga mätningar. Även VTI:s utrustning 

för differentierad trafikräkning har använts vid ett antal tillfällen. Insamling av data sker 

normalt vart fjärde år.  

 

Väderuppgifter 

Årligen sammanställda väderuppgifter hämtas från SMHI:s hemsida: 

http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/2.1240 

http://data.smhi.se/met/climate/time_series/year/vov_pdf/SMHI_vov_temperature_18.pdf 

http://data.smhi.se/met/climate/time_series/year/vov_pdf/SMHI_vov_precipitation_sunshine_

18.pdf 

 

Konstruktion och beläggningsåtgärder 

En mängd uppgifter om vägens uppbyggnad samt omgivande faktorer hämtas från 

relationshandlingarna. Dessutom kartläggs efterhand utförda underhållsåtgärder noggrant. 

 

Databas med mätdata 

Efter en noggrann kvalitetskontroll har samtliga data lagrats i en databas, Microsoft Access 

2007 - 2016. Relationsdatabasen innehåller en stor mängd mätdata och andra uppgifter om 

observationssträckorna. All mätdata och uppgifter finns registrerade som enskilda poster i 

olika tabeller, som knyts samman med gemensamma ”nycklar”. Frågorna används även vid 

urval, grupperingar och beräkningar.  

Inom systemet finns även möjlighet att utforma formulär och rapporter. Följande tabeller 

ingår i databasen: 

  

http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/2.1240
http://data.smhi.se/met/climate/time_series/year/vov_pdf/SMHI_vov_temperature_18.pdf
http://data.smhi.se/met/climate/time_series/year/vov_pdf/SMHI_vov_precipitation_sunshine_18.pdf
http://data.smhi.se/met/climate/time_series/year/vov_pdf/SMHI_vov_precipitation_sunshine_18.pdf
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Tabell Antal poster 
(ökning 2019) 

Innehåll 

Objekt 66 
 

Läge, klimat m.m. för varje objekt  

Sträcka 698 
 

Undergrund, överbyggnad m.m. för varje sträcka 

Åtgärd 3 652 
(16) 

Asfaltbundna lager för varje sträcka 

FWDpunkter 43 701 
(100) 

Fallviktsdata från varje mätpunkt 

FWD_Time-History_2010 192 385 
 

Fallviktsdata med tidshistoria under belastnings-
förloppet från varje mätpunkt (mätt 2010) 

FWD_Time-History_2011 268 764 
 

Fallviktsdata med tidshistoria under belastnings-
förloppet från varje mätpunkt (mätt 2011) 

FWD_Time-History_2012 42 559 
 

Fallviktsdata med tidshistoria under belastnings-
förloppet från varje mätpunkt (mätt 2012) 

FWD_Time-History_2013 161 589 
 

Fallviktsdata med tidshistoria under belastnings-
förloppet från varje mätpunkt (mätt 2013) 

FWD_Time-History_2014 215 084 
 

Fallviktsdata med tidshistoria under belastnings-
förloppet från varje mätpunkt (mätt 2014) 

FWD_Time-History_2016 177 221 
 

Fallviktsdata med tidshistoria under belastnings-
förloppet från varje mätpunkt (mätt 2016) 

FWD_Time-History_2018 304 057 
 

Fallviktsdata med tidshistoria under belastnings-
förloppet från varje mätpunkt (mätt 2018) 

FWD_Time-History_2019 69 335 
 

Fallviktsdata med tidshistoria under belastnings-
förloppet från varje mätpunkt (mätt 2019) 

RST-11 20 122 
(338) 

Data för varje sträcka, riktning och mättillfälle; 
11 lasrar, 3,2 m mätbredd 

RST-15 10 037 
(338) 

Data för varje sträcka, riktning och mättillfälle; 
15 lasrar, 3,6 m mätbredd 

RST-17 10 631 
(338) 

Data för varje sträcka, riktning och mättillfälle; 
17 lasrar, 3,2 m mätbredd 

RST-19 8 555 
(338) 

Data för varje sträcka, riktning och mättillfälle; 
19 lasrar, 3,6 m mätbredd 

Profillinjer 22 043 
 

Tvärprofildata från varje mätsektion 

Trafik 2006–2009 353 
 

Aktuella trafikdata, mätt mellan 2006 och 2009, för 
varje idag aktiv sträcka 

Trafik 2010–2014 40 
 

Aktuella trafikdata, mätt mellan 2010 och 2014, för 
då aktiva objekt 

Trafik 2013–2015 37 
 

Aktuella trafikdata, mätt mellan 2013 och 2015, för 
då aktiva objekt 

Trafik 2013–2017 38 
 

Aktuella trafikdata, mätt mellan 2013 och 2017, för 
då aktiva objekt 

Trafik 2014–2018 36 
 

Aktuella trafikdata, mätt mellan 2014 och 2018, för 
då aktiva objekt 

Trafikårsmedel 682 
 

Historiska trafikdata för varje sträcka 

Besiktningar 89 887 
(1 169) 

Varje enskild observation per sträcka 

Väderårsmedel 3 261 
(76) 

Årssammanställning från SMHI:s mätstationer 

Väderstn köld 154 Köldmängd vinterhalvår (urval 1985–1996) från 
SMHI-stationer (särskild beställning) 

Sprickindex 13 445 
(289) 

Beräknat index av belastningsskador efter grad 
och utbredning per sträcka och besiktningstillfälle 

SI 13 445 
(289) 

Belastningsskador efter grad och utbredning per 
sträcka och besiktningstillfälle 
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Databas med bilder 

Vid RST-mätningen samlas digitala stillbilder in. En bild tas vid startpositionen och sedan var 

20:e meter längs vägen. En databas skapas där den första bilden för varje sträcka sparas 

(sektion 0) p.g.a. utrymmesskäl. Bilderna från de två senaste åren finns tillgänglig via ”LTPP-

bilder_2017.accdb” respektive ”LTPP-bilder_2018.accdb”. Anledningen till att två databaser 

presenteras är att mätningar sker normalt vart annat år. Databasen består av fem olika fält, se 

tabellen nedan. 

 
Fältnamn Beskrivning 

Sträcka Länsbokstav-Väg-Objektnummer, samma sträckbenämning som i 

ordinarie LTPP-databas 

Riktning Mätriktning N/S eller Ö/V 

Fil Vilken RST-mätfil bilderna är hämtade från. 

Datum Mätdatum 

Bild Hyperlänk till bilden 

 

För att använda databasen måste både databasen och den komprimerade filen innehållande 

bilderna (LTPP-bilder_2017.zip eller LTPP-bilder_2018.zip) laddas ned. Databasen och 

bilderna kopieras till en separat katalog och den komprimerade filen packas upp i den katalog 

där databasen placeras. För att komma åt bilder från en viss sträcka ska följande moment 

utföras: 

• Öppna databasen 

• Välj sträcka som ska studeras 

• Klicka på hyperlänken i fältet ”Bild”. 

Bilden öppnas i det program som datorn har associerat JPG-bilder med. 

 

Frågor om innehållet i LTPP-databasen besvaras av: 

Nils-Gunnar Göransson, VTI 

e-post: nils-gunnar.goransson@vti.se 

  

mailto:nils-gunnar.goransson@vti.se
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Presentation av databasens tabeller 

Tabell: Objekt 

 
Fältnamn Primär- 

nyckel 

Datatyp Beskrivning 

Objektbeteckning Ja Kort text Länsbokstav-Väg-Objektnummer 

Antal str  Tal Antal sträckor inom objektet 

Aktiva str  Tal Antal aktiva sträckor inom objektet 

Län  Kort text Bokstav för länet där objektet är placerat 

Län-nr  Tal Nummer för länet där objektet är placerat 

Väg  Kort text Vägbeteckning 

Objektnamn  Kort text Närbelägen ort eller plats 

Riktn  Kort text N/S= både norrgående och sydgående riktning 

följs upp; Ö/V= båda riktningarna; N= endast 

norrgående riktning; S= endast sydgående 

Längder  Tal Uppföljda sträcklängder. Båda riktningar: 200 m; 

En riktning: 100 m; Övrigt: 'längd anges i m' 

Tillk  Datum/tid ÅÅÅÅ-MM-DD Uppföljning startade 

Avsl  Datum/tid ÅÅÅÅ-MM-DD Uppföljning avslutad 

Byggobjekt  Kort text Objekt enligt bygghandlingar 

Delen  Kort text Delobjekt enligt bygghandlingar 

Kommun  Kort text Kommun som objektet är beläget i 

Stånga  Kort text Område/Driftområde som objektet är beläget i 

Från_knutpunkt  Kort text Närmast föregående knutpunkt enl. VDB 

Avstånd  Tal Avstånd från närmast föregående knutpunkt till 

objektet startar 

Mot_knutpunkt  Kort text Nästkommande knutpunkt enl. VDB 

Längd  Tal Objektets totala längd 

VVIS stat  Tal Närbelägen VVIS-station 

VVIS som  Tal Närbelägen VVIS-station som används även 

sommartid 

Avst  Tal Avstånd till närbelägen VVIS-station (km) 

Avst som  Tal Avstånd till närbelägen VVIS-station (km) som 

används även sommartid 

Väderstn köld 1  Kort text Mest närbelägna väderstation (SMHI:s) från 

vilken årlig köldmängd inhämtats 

Väderstn köld 2  Kort text Näst mest närbelägna väderstation (SMHI:s) från 

vilken årlig köldmängd inhämtats 

Köld 1901-76  Tal Köldmängd i negativa dygnsgrader (doC) 

årsmedel för intervallet enl. SMHI 

Köld 1961-89  Tal Köldmängd i negativa dygnsgrader (doC) 

årsmedel för intervallet enl. SMHI 

Klimatzon  Tal Enl. VÄG 94/ATB 

Nederbörd  Tal Medelvärde för årsnederbörd (mm), smält form 

mellan år 1961 och 1990 

Väderstation1  Kort text Mest närbelägna väderstation (SMHI:s) 

Väderstation2  Kort text Näst mest närbelägna väderstation (SMHI:s) 

Region  Kort text Enligt VV:s indelning i regioner 

Kontakt  Kort text Kontaktperson/er för beläggningsarbeten 
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Tabell: Sträcka 

 
Fältnamn Primär- 

nyckel 

Datatyp Beskrivning 

Sträckbeteckning Ja Kort text Länsbokstav-Väg-Objektnummer:Sträcknummer 

Objektbeteckning Ja Kort text Länsbokstav-Väg-Objektnummer 

Vägnummer  Kort text Vägbeteckning 

Startsektion  Tal Sträckans startsektion inom objektet 

Slutsektion  Tal Sträckans slutsektion inom objektet 

Öppningsdatum  Datum/tid ÅÅÅÅ-MM-DD, vägavsnittet öppnat för trafik 

Körfältsbredd  Tal K: 6 till 11 (m) 

Vägrensbredd  Tal V: 0,25 till 3 (m) 

Vägtyp  Kort text MV= motorväg eller aktuell vägbredd 

Hastighet (skyltad)  Tal Skyltad hastighetsbegränsning 

Hastighet (datum)  Datum/tid ÅÅÅÅ-MM-DD, registreringsdatum 

ÅDTfrånVDB  Tal Total årsdygnstrafik enl. Vägdatabanken 

Kontrollår  Tal År när trafikräkning utfördes 

Topografi  Kort text Omgivningsbeskrivning 

Överbyggnadstyp  Kort text BB= Bergbank; BBÖ= Bergbitumenöverbyggnad; BS= 

Bergskärning; BÖB= Bergöverbyggnad; GBÖ= 

Grusbitumenöverbyggnad;  

Siffror= konstruktionstjocklek 

Bank/Skärning  Kort text B= bank; S= skärning; V= varierande; (-)= i nivå med 

omgivande terräng 

Höjd/Djup  Tal Bankhöjd eller skärningsdjup (m) 

Undergrundsmaterial  Kort text Material enligt bygghandlingar 

Materialtyp ATB 

VÄG 

 Kort text Material enligt bygghandlingar senare bedömt enligt ATB 

VÄG 2004 

Subgrade type (1-6)  Kort text 1= sand; 2= silty sand; 3= clay; 4= peat; 5= bedrock; 6= other. 

Klassificering i EU-projektet: Performance Analysis of Road 

InfraStructure (ISBN 92-828-7827-9) 

Subgrade type (f/c)  Kort text f= 'fine soils'. Soils in which more than half the material is in 

the fine fraction (finer than B. S. 200); c= 'coarse soils'. Soils 

in which more than half the material is in the coarse fraction 

(coarser than B. S. 200). Brittisk klassificering 

Tjälfarlighetsklass  Kort text (-)= berg; I(-)= klass I på berg o.s.v. enligt bygghandlingar 

Tjälfarlighetsklass 

ATB VÄG 

 Kort text Tjälfarlighetsklass enligt bygghandlingar senare bedömt enligt 

ATB VÄG 2004 

Förstärkningslager  Kort text Material enligt bygghandlingar 

Förstl_tjocklek  Tal Förstärkningslagertjocklek enligt bygghandlingar (mm) 

Bärlager  Kort text Material enligt bygghandlingar 

Bärl_tjocklek  Tal Bärlagertjocklek enligt bygghandlingar (mm) 

Kommentarer  Kort text  
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Tabell: Åtgärd 

 
Fältnamn Primär- 

nyckel 

Datatyp Beskrivning 

Sträckbeteckning Ja Kort text Länsbokstav-Väg-Objektnummer:Sträcknummer 

Riktning Ja Kort text Väderstreck (N, S, Ö, V) för körfältsriktningen 

Åtgärd Ja Tal Numrering av åtgärden 

Beläggningstyp  Kort text Beskrivning av åtgärden 

Datum  Datum/tid ÅÅÅÅ-MM-DD Datum vid utförandet 

Tjocklek (mm)  Tal Åtgärdens nominella tjockleksökning (mm) 

Anledning  Kort text Varför åtgärden utföres 

Anmärkning  Kort text  

 

Tabell: FWDpunkter 

 
Fältnamn Primär- 

nyckel 

Datatyp Beskrivning 

Sträckbeteckning Ja Kort text Länsbokstav-Väg-Objektnummer:Sträcknummer 

Riktning Ja Kort text Väderstreck (N, S, Ö, V) för trafikriktningen 

Mätpunkt Ja Kort text Sträcknummer: Punktnummer inom sträckan 

Datum Ja Datum/tid ÅÅÅÅ-MM-DD Datum vid mättillfälle 

Punkt nummer  Tal Punktnummer inom objektet 

Sektion  Tal Sektion där mätning utförts inom objektet 

Slag nummer  Tal Nummer för antalet slag till registrering skett 

D0  Tal Deflektion i centrum av belastningsplattan (m) 

D200  Tal Deflektion 200 mm från centrum (m) 

D300  Tal Deflektion 300 mm från centrum (m) 

D450  Tal Deflektion 450 mm från centrum (m) 

D600  Tal Deflektion 600 mm från centrum (m) 

D900  Tal Deflektion 900 mm från centrum (m) 

D1200  Tal Deflektion 1200 mm från centrum (m) 

Lufttemperatur  Tal Temperatur i luften vid mättillfället (oC) 

Yttemperatur  Tal Temperatur på ytan vid mättillfället (oC) 

Tid  Datum/tid TT:MM Tid på dygnet när mätningen utfördes 

Temp A  Tal Temperatur på djupet ¼ av 

beläggningstjockleken vid mätning (oC) 

Temp B  Tal Temperatur mitt i beläggningen vid mätning (oC) 

Temp C  Tal Temperatur på djupet ¾ av 

beläggningstjockleken vid mätning (oC) 

Väder  Kort text Beskrivning av väderförhållandet 

AB-tjockl  Tal Totala nominella tjockleken för de asfaltbundna 

lagren (mm) vid mättillfället 
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Tabell: FWD_Time_History_2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 och 
2019 (åtta tabeller) 

 
Fältnamn Primär- 

nyckel 

Datatyp Beskrivning 

ID Ja Räknare Räknare 

File_Name  Kort text Objektnamn och datum/start-tid 

Section  Tal Sektion inom objektet 

Station  Tal Mätpunkt 

Impact_Number  Tal Slag nr =3 

Date  Datum/tid Mätdatum 

Time  Datum/tid Mättid 

Load_Time  Tal Belastningstid <200ms 

Load  Tal Last =0 eller större 

D0  Tal Deflektion i centrum av belastningsplattan 

D200  Tal Deflektion 200 mm från centrum av belastningsplattan 

D300  Tal Deflektion 300 mm från centrum av belastningsplattan 

D450  Tal Deflektion 450 mm från centrum av belastningsplattan 

D600  Tal Deflektion 600 mm från centrum av belastningsplattan 

D900  Tal Deflektion 900 mm från centrum av belastningsplattan 

D1200  Tal Deflektion 1200 mm från centrum av belastningsplattan 
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Tabell: RST-11, 15, 17 och 19 (fyra tabeller) 

Mätningar med vägytemätbil 

RST-11 och RST-17 som använder 11 resp. 17 lasrar, har avståndet 

(mätbredden) 3,2 (m) mellan de yttersta lasrarna. 

RST-15 och RST-19 som använder 15 resp. 19 lasrar, har avståndet 

(mätbredden) 3,65 (m) mellan de yttersta lasrarna. 

För mer detaljerad information hänvisas till VTI notat 1-2019 

 
Fältnamn Primär- 

nyckel 

Datatyp Beskrivning 

Sträckbeteckning Ja Kort text Länsbokstav-Väg-Objektnummer:Sträcknummer 

Filnamn  Kort text Datafilens namn (ursprunglig) 

Längd  Tal Mätsträckans längd (m) 

Riktning Ja Kort text Väderstreck (N, S, Ö, V) för trafikriktningen 

Datum Ja Datum/tid ÅÅÅÅ-MM-DD Datum vid mättillfället 

IRIH  Tal IRI för höger hjulspår (mm/m) 

RMS0,5-10H  Tal RMS-värde (Root Mean Square) inom våglängden 0,5-10 m för 

höger hjulspår (mm) 

RMS0,5-30H  Tal RMS-värde, våglängd 0,5-30 m, höger hjulspår 

RUTV  Tal Djup för vänster spår enl. trådprincipen (mm) 1 

RUTH  Tal Djup för höger spår enl. trådprincipen (mm) 2 

RUT  Tal Maximalt spårdjup för hela mätbredden enl. trådprincipen (mm) 3 

MegaRMSH  Tal Textur, våglängd 50-500 mm, höger hjulspår 

RoughRMSH  Tal Textur, våglängd 10-100 mm, höger hjulspår 

FineRMSH  Tal Textur, våglängd 2-10 mm, höger hjulspår 

MegaRMSM  Tal Textur, våglängd 50-500 mm, mellan hjulspår 

RoughRMSM  Tal Textur, våglängd 10-100 mm, mellan hjulspår 

FineRMSM  Tal Textur, våglängd 2-10 mm, mellan hjulspår 

SprickV  Tal Ej i funktion (sprickregistrering) 

SprickH  Tal Ej i funktion (sprickregistrering) 

IRIV  Tal IRI för vänster hjulspår (mm/m) 

RMS0,5-1V  Tal RMS-värde, våglängd 0,5-1 m, vänster hjulspår 

RMS0,5-1H  Tal RMS-värde, våglängd 0,5-1 m, höger hjulspår 

RMS1-3V  Tal RMS-värde, våglängd 1-3 m, vänster hjulspår 

RMS1-3H  Tal RMS-värde, våglängd 1-3 m, höger hjulspår 

RMS3-10V  Tal RMS-värde, våglängd 3-10 m, vänster hjulspår 

RMS3-10H  Tal RMS-värde, våglängd 3-10 m, höger hjulspår 

RMS10-30V  Tal RMS-värde, våglängd 10-30 m, vänster hjulspår 

RMS10-30H  Tal RMS-värde, våglängd 10-30 m, höger hjulspår 

RMS0,5-30V  Tal RMS-värde, våglängd 0,5-30 m, vänster hjulspår 

RMS0,5-10V  Tal RMS-värde, våglängd 0,5-10 m, vänster hjulspår 

%RUT>5mm  Tal Andel maximala spårdjupsregistreringar som överstiger 5 mm 

(%) 

%RUT>10mm  Tal Andel max. spårdjupsreg:ar. över 10 mm (%) 

%RUT>20mm  Tal Andel max. spårdjupsreg:ar. över 20 mm (%) 

RUTVJust  Tal 50 % av de högsta registreringarna per 20 m för vänster spår 

(mm) 

RUTHJust  Tal 50 % av de högsta registreringarna per 20 m för höger spår (mm) 

RUTJust  Tal 50 % av de högsta registreringarna per 20 m för maximala 

spårdjupet (mm) 

Tvärfall  Tal Ytlinjetvärfall 3,2 m mätbredd (%) 

Kurvatur  Tal Vägens linjeföring (inverterad kurvradie) (1/10000 m) 

Backighet  Tal Vägens lutning i längsled (%) 

%1Spr/1mLas2  Tal Ej i funktion (sprickregistrering) 

%1Spr/1mLas4  Tal Ej i funktion (sprickregistrering) 

%1Spr/1mLas6  Tal Ej i funktion (sprickregistrering) 
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Fältnamn Primär- 

nyckel 

Datatyp Beskrivning 

%1Spr/1mLas8  Tal Ej i funktion (sprickregistrering) 

%>1Spr/1mLas2  Tal Ej i funktion (sprickregistrering) 

%>1Spr/1mLas4  Tal Ej i funktion (sprickregistrering) 

%>1Spr/1mLas6  Tal Ej i funktion (sprickregistrering) 

%>1Spr/1mLas8  Tal Ej i funktion (sprickregistrering) 

MWDV  Tal Ej i funktion (beräknat vatten i spår) 

MWDH  Tal Ej i funktion (beräknat vatten i spår) 

VattViddV  Tal Ej i funktion (beräknat vatten i spår) 

VattViddH  Tal Ej i funktion (beräknat vatten i spår) 

VattViddTot  Tal Ej i funktion (beräknat vatten i spår) 

TvärfReg  Tal Tvärfallsregression för mätbredden 3,2 m med 17 lasrar (%) 

AntSprLas2  Tal Ej i funktion (sprickregistrering) 

AntSprLas8  Tal Ej i funktion (sprickregistrering) 

TvärfReg60%H  Tal Tvärfallsregression för 60 % av 3,2 m:s mätbredd, högra delen 

(%), ”Kantdeformation” 

RUTSTDV  Tal Standardavvikelse för vänster spårdjup (RUTV) 

RUTSTDH  Tal Standardavvikelse för höger spårdjup (RUTH) 

RUTSTD  Tal Standardavvikelse för spårdjup (RUT) 

MPROF0  Tal Medeltvärprofil laser 0 

MPROF1  Tal Medeltvärprofil laser 1 

MPROF2  Tal Medeltvärprofil laser 2 

MPROF3  Tal Medeltvärprofil laser 3 

MPROF4  Tal Medeltvärprofil laser 4 

MPROF5  Tal Medeltvärprofil laser 5 

MPROF6  Tal Medeltvärprofil laser 6 

MPROF7  Tal Medeltvärprofil laser 7 

MPROF8  Tal Medeltvärprofil laser 8 

MPROF9  Tal Medeltvärprofil laser 9 

MPROF10  Tal Medeltvärprofil laser 10 

MPROF11  Tal Medeltvärprofil laser 11 

MPROF12  Tal Medeltvärprofil laser 12 

MPROF13  Tal Medeltvärprofil laser 13 

MPROF14  Tal Medeltvärprofil laser 14 

MPROF15  Tal Medeltvärprofil laser 15 

MPROF16  Tal Medeltvärprofil laser 16 

MPROF17  Tal Medeltvärprofil laser 17 

MPROF18  Tal Medeltvärprofil laser 18 

MegaHST1M  Tal Histogram megatextur % inom 0-0,15 mm mitten 

MegaHST2M  Tal Histogram megatextur % 0,15-0,30 mm mitten 

MegaHST3M  Tal Histogram megatextur % 0,30-0,40 mm mitten 

MegaHST4M  Tal Histogram megatextur % 0,40-0,60 mm mitten 

MegaHST5M  Tal Histogram megatextur % 0,60-0,90 mm mitten 

MegaHST6M  Tal Histogram megatextur % 0,90-1,30 mm mitten 

MegaHST7M  Tal Histogram megatextur % 1,30-2,00 mm mitten 

MegaHST8M  Tal Histogram megatextur % 2,00-2,75 mm mitten 

MegaHST9M  Tal Histogram megatextur % 2,75-3,00 mm mitten 

MegaHST10M  Tal Histogram megatextur % >3,00 mm mitten 

MegaHST1H  Tal Histogram megatextur % inom 0-0,15 mm höger 

MegaHST2H  Tal Histogram megatextur % 0,15-0,30 mm höger 

MegaHST3H  Tal Histogram megatextur % 0,30-0,40 mm höger 

MegaHST4H  Tal Histogram megatextur % 0,40-0,60 mm höger 

MegaHST5H  Tal Histogram megatextur % 0,60-0,90 mm höger 

MegaHST6H  Tal Histogram megatextur % 0,90-1,30 mm höger 

MegaHST7H  Tal Histogram megatextur % 1,30-2,00 mm höger 

MegaHST8H  Tal Histogram megatextur % 2,00-2,75 mm höger 
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Fältnamn Primär- 

nyckel 

Datatyp Beskrivning 

MegaHST9H  Tal Histogram megatextur % 2,75-3,00 mm höger 

MegaHST10H  Tal Histogram megatextur % >3,00 mm höger 

RoughHST1M  Tal Histogram roughtextur % 0,00-0,15 mm mitten 

RoughHST2M  Tal Histogram roughtextur % 0,15-0,30 mm mitten 

RoughHST3M  Tal Histogram roughtextur % 0,30-0,40 mm mitten 

RoughHST4M  Tal Histogram roughtextur % 0,40-0,60 mm mitten 

RoughHST5M  Tal Histogram roughtextur % 0,60-0,90 mm mitten 

RoughHST6M  Tal Histogram roughtextur % 0,90-1,30 mm mitten 

RoughHST7M  Tal Histogram roughtextur % 1,30-2,00 mm mitten 

RoughHST8M  Tal Histogram roughtextur % 2,00-2,75 mm mitten 

RoughHST9M  Tal Histogram roughtextur % 2,75-3,00 mm mitten 

RoughHST10M  Tal Histogram roughtextur % >3,00 mm mitten 

RoughHST1H  Tal Histogram roughtextur % 0,00-0,15 mm höger 

RoughHST2H  Tal Histogram roughtextur % 0,15-0,30 mm höger 

RoughHST3H  Tal Histogram roughtextur % 0,30-0,40 mm höger 

RoughHST4H  Tal Histogram roughtextur % 0,40-0,60 mm höger 

RoughHST5H  Tal Histogram roughtextur % 0,60-0,90 mm höger 

RoughHST6H  Tal Histogram roughtextur % 0,90-1,30 mm höger 

RoughHST7H  Tal Histogram roughtextur % 1,30-2,00 mm höger 

RoughHST8H  Tal Histogram roughtextur % 2,00-2,75 mm höger 

RoughHST9H  Tal Histogram roughtextur % 2,75-3,00 mm höger 

RoughHST10H  Tal Histogram roughtextur % >3,00 mm höger 

FineHST1M  Tal Histogram finetextur % 0,00-0,15 mm mitten 

FineHST2M  Tal Histogram finetextur % 0,15-0,30 mm mitten 

FineHST3M  Tal Histogram finetextur % 0,30-0,40 mm mitten 

FineHST4M  Tal Histogram finetextur % 0,40-0,60 mm mitten 

FineHST5M  Tal Histogram finetextur % 0,60-0,90 mm mitten 

FineHST6M  Tal Histogram finetextur % 0,90-1,30 mm mitten 

FineHST7M  Tal Histogram finetextur % 1,30-2,00 mm mitten 

FineHST8M  Tal Histogram finetextur % 2,00-2,75 mm mitten 

FineHST9M  Tal Histogram finetextur % 2,75-3,00 mm mitten 

FineHST10M  Tal Histogram finetextur % >3,00 mm mitten 

FineHST1H  Tal Histogram finetextur % 0,00-0,15 mm höger 

FineHST2H  Tal Histogram finetextur % 0,15-0,30 mm höger 

FineHST3H  Tal Histogram finetextur % 0,30-0,40 mm höger 

FineHST4H  Tal Histogram finetextur % 0,40-0,60 mm höger 

FineHST5H  Tal Histogram finetextur % 0,60-0,90 mm höger 

FineHST6H  Tal Histogram finetextur % 0,90-1,30 mm höger 

FineHST7H  Tal Histogram finetextur % 1,30-2,00 mm höger 

FineHST8H  Tal Histogram finetextur % 2,00-2,75 mm höger 

FineHST9H  Tal Histogram finetextur % 2,75-3,00 mm höger 

FineHST10H  Tal Histogram finetextur % >3,00 mm höger 

MPDM  Tal Mean Profile Depth mitten 

MPDH  Tal Mean Profile Depth höger 

MPDSTDM  Tal Standardavvikelse för Mean Profile Depth mitten 

MPDSTDH  Tal Standardavvikelse för Mean Profile Depth höger 

MPDQM  Tal Kvalitet för Mean Profile Depth mitten 

MPDQH  Tal Kvalitet för Mean Profile Depth höger 

GPSE (SR99)  Tal GPS position East 

GPSN (SR99)  Tal GPS position North 

GPSZ  Tal GPS position Z, höjd 

AREANV  Tal Negativ area vänster profilhalva 

AREANH  Tal Negativ area höger profilhalva 

AREAN  Tal Negativ area hela profilen 

AREAPV  Tal Positiv area vänster profilhalva 
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Fältnamn Primär- 

nyckel 

Datatyp Beskrivning 

AREAPH  Tal Positiv area höger profilhalva 

AREAP  Tal Positiv area hela profilen 

AREAV  Tal Area vänster profilhalva 

AREAH  Tal Area höger profilhalva 

AREA  Tal Area hela profilen 

KDjupREG  Tal Kantdjup enligt regressionslinjemetoden 

KDjupREGLaser  Tal Laser nummer som registrerat ”KDjupREG” 

KdjupYt  Tal Kantdjup enligt ytlinjemetoden 

KDjupYtLaser  Tal Laser nummer som registrerat ”KDjupYt” 

KDIA  Tal Analogt KantDeformationsIndex 

KDID  Tal Digitalt KantDeformationsIndex 

MegaRMSV  Tal Motsvarande gamla texturRMS men i vänster hjulspår 

RoughRMSV  Tal Motsvarande gamla texturRMS men i vänster hjulspår 

FineRMSV  Tal Motsvarande gamla texturRMS men i vänster hjulspår 

MegaHST1V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

MegaHST2V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

MegaHST3V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

MegaHST4V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

MegaHST5V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

MegaHST6V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

MegaHST7V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

MegaHST8V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

MegaHST9V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

MegaHST10V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

RoughHST1V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

RoughHST2V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

RoughHST3V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

RoughHST4V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

RoughHST5V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

RoughHST6V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

RoughHST7V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

RoughHST8V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

RoughHST9V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

RoughHST10V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

FineHST1V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

FineHST2V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

FineHST3V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

FineHST4V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

FineHST5V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

FineHST6V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

FineHST7V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

FineHST8V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

FineHST9V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

FineHST10V  Tal Motsvarande gamla texturhistRMS men i vänster hjulspår 

MPDV  Tal Motsvarande gamla MPD-värden men i vänster hjulspår 

MPDSTDV  Tal Motsvarande gamla MPD-värden men i vänster hjulspår 

MPDQV  Tal Motsvarande gamla MPD-värden men i vänster hjulspår 

C1_B2,5-5_D2,5-5  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

C2_B5-7,5_D2,5-5  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

C3_B7,5-10_D2,5-5  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

C4_B10-12,5_D2,5-5  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

C5_B12,5-25_D2,5-5  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

C6_B2,5-5_D5-7,5  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

C7_B5-7,5_D5-7,5  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

C8_B7,5-10_D5-7,5  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 
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Fältnamn Primär- 

nyckel 

Datatyp Beskrivning 

C9_B10-12,5_D5-7,5  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

C10_B12,5-25_D5-7,5  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

C11_B2,5-5_D7,5-10  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

C12_B5-7,5_D7,5-10  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

C13_B7,5-10_D7,5-10  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

C14_B10-12,5_D7,5-10  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

C15_B12,5-25_D7,5-10  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

C16_B2,5-5_D10-12,5  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

C17_B5-7,5_D10-12,5  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

C18_B7,5-10_D10-12,5  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

C19_B10-12,5_D10-12,5  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

C20_B12,5-25_D10-12,5  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

C21_B2,5-5_D>12,5  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

C22_B5-7,5_D>12,5  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

C23_B7,5-10_D>12,5  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

C24_B10-12,5_D>12,5  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

C25_B12,5-25_D>12,5  Tal Sprickor i höger hjulspår: B=bredd i mm, D=djup i mm 

Spårbredd V  Tal Bredd på spår i vänster hjulspår 

Spårbredd H  Tal Bredd på spår i höger hjulspår 

Avst m spårbottnar  Tal Avståndet mellan djupaste spår i höger och vänster spår 

 
1. De 7 (RST-11), 9 (RST-15), 10 (RST-17), eller 11 (RST-19) lasrar som är placerade längst till vänster på mätbilen används 
2. De 7 (RST-11), 9 (RST-15), 10 (RST-17), eller 11 (RST-19) lasrar som är placerade längst till höger på mätbilen används 

3. 11 (RST-11), 15 (RST-15), 17 (RST-17) eller 19 (RST-19) lasrar används (hela mätbredden) 
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Tabell: Profillinjer 

 
Fältnamn Primär- 

nyckel 

Datatyp Beskrivning 

Sträckbeteckning Ja Kort text Länsbokstav-Väg-Objektnummer:Sträcknummer 

Riktning Ja Kort text Väderstreck (N, S, Ö, V) för trafikriktningen 

Linje Ja Kort text Numrering för sträcka och riktning 

Datum Ja Datum/tid ÅÅÅÅ-MM-DD Datum vid mättillfälle 

Spårdjup V  Tal Vänstra spårets maximala djup (mm) 

Avst V  Tal Avståndet från mittlinjen till vänstra spårets maximala djup (mm) 

Area V  Tal Arean för det vänstra spåret (cm2) 

Spårdjup H  Tal Högra spårets maximala djup (mm) 

Avst H  Tal Avståndet från mittlinjen till högra spårets maximala djup (mm) 

Area H  Tal Arean för det högra spåret (cm2) 

 

Tabell: Trafik 2006–2009 

 
Fältnamn Primär- 

nyckel 

Datatyp Beskrivning 

Sträckbeteckning Ja Kort text Länsbokstav-Väg-Objektnummer: Sträcknummer 

Person-bil  Tal Antal personbilar i båda riktningar 

Lastbil utan släp  Tal Antal lastbilar utan släp i båda riktningar 

Lastbil med släp  Tal Antal lastbilar med släp i båda riktningar 

Fordon  Tal Antal fordon i båda riktningar (K1:orna vid motorväg) 

Tunga fordon  Tal Antal tunga fordon i båda riktningar (K1:orna vid motorväg) 

Lätta lastbils-axlar  Tal Antal lätta lastbilsaxlar i båda riktningar (K1:orna vid motorväg) 

Tunga lastbils-axlar  Tal Antal tunga lastbilsaxlar i båda riktningar (K1:orna vid motorväg) 

Tunga axlar  Tal Antal tunga axlar i båda riktningar (K1:orna vid motorväg) 

Axl/tungt f  Tal Antal axlar per tungt fordon i medeltal 

Tung-%  Tal Andel tunga fordon (%) 

Axelpar  Tal Axelpar 

Mätår  Tal År när mätning utförts 

Referenslänk  Kort text Sifferbeteckning för aktuell länk 

Roll  Kort text Normal/Syskon 

Vägkategori  Kort text Läns-/ Riks-/ Europa-väg 

Vägtyp  Kort text Vanlig väg/ Motorväg 

Stråk  Kort text Lokal/ Regional/ Nationell 

NRL nät  Kort text Nationell/ Regional/ Lokal/ 
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Tabell: Trafik 2010–2014, 2013–2015, 2013–2017, 2014–2018 (4 tabeller) 

 
Fältnamn Primär- 

nyckel 

Datatyp Beskrivning 

Sträckbeteckning  Kort text Länsbokstav-Väg-Objektnummer: Sträcknummer 

TRV-avsnitt  Tal Sifferbeteckning för aktuellt avsnitt enl. Trafikverket 

Mätår  Tal År när mätning utförts 

Mätriktning  Tal 0=Båda, 1=Framåt, 2=Bakåt 

ÅDT-Fordon  Tal Antal fordon 

ÅDT-Lastbilar  Tal Antal lastbilar 

ÅDT-Axelpar  Tal Antal axelpar 

Lb-axlar (2-axl dragbilar)  Tal Antal lastbilsaxlar för 2-axliga dragbilar 

Lb-axlar (3-axl dragbilar)  Tal Antal lastbilsaxlar för 3-axliga dragbilar 

Lb utan släp  Tal Antal lastbilar utan släp 

Lb med släp  Tal Antal lastbilar med släp 

Axlar/Lb  Tal Antal axlar per lastbil 

 

Tabell: Trafikårsmedel 

 
Fältnamn Primär- 

nyckel 

Datatyp Beskrivning 

Sträckbeteckning Ja Kort text Länsbokstav-Väg-Objektnummer:Sträcknummer 

Fordon (K1*2)  Tal Antal fordon i båda riktningar (K1:orna vid motorväg) 

Tung-%  Tal Andel tunga fordon (%) 

Axl/Tungfordon  Tal Antal axlar per tungt fordon i medeltal 

Tunga fordon  Tal Antal tunga fordon i båda riktningar (K1:orna vid motorväg) 

Tunga axlar  Tal Antal tunga axlar i båda riktningar (K1:orna vid motorväg) 

N100 (K1)  Tal Beräknade antalet ekvivalenta standardaxlar (N100) per riktning 

enligt formeln: [Tunga axlar]/2*0,33 

Kontrollår_S  Tal Årtal för senaste mätning 

Kontrollår_T  Tal Årtal för näst senaste mätning 

F_ändr/år_%  Tal Procentuell förändring av totala antalet fordon per år mellan 

Kontrollår_T och Kontroll_S 

N_ändr/år_%  Tal Procentuell förändring av N100 per år mellan Kontrollår_T och 

Kontroll_S 

TRV-avsnitt  Tal Vägavsnitt som trafikdata är hämtat från 
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Tabell: Besiktningar 

 
Fältnamn Primär- 

nyckel 

Datatyp Beskrivning 

Sträckbeteckning  Kort text Länsbokstav-Väg-Objektnummer:Sträcknummer 

Datum  Datum/tid ÅÅÅÅ-MM-DD, Datum vid besiktningstillfället 

Besiktningsman  Kort text Initialer  

Skadetyp  Tal 0=Ingen skada; 1=Längs i spår; 2=Tvärs i spår; 3=I spårkant, 

4=Krackelering; 49=Krackelering på vägren, 5=Övrig; 6=Fog- i 

vägmitt; 16=Fog- i vägkant; 7=I vägkant; 8=Tvärs vägen; 9=På 

vägren; 10=Stensläpp; 11=Blödning; 12=Separation; 

13=Sättning; 20=Lagn; 21=Försegling; 99=Egen definition 

Skadegrad  Tal Enligt 'bära eller brista' (0, 1, 2, 3) 

Läge  Kort text Enligt figur 17 

Start  Tal Sektion där observation startar (0 till 99) 

Slut  Tal Sektion där observation slutar (0 till 100) 

Egendef  Kort text Egen definierad skada, finns ej som ”Skadetyp”  

Kommentar  Kort text  

Lagningsprocent  Tal 0= ingen lagning… 100= helt tät lagning 

ID Ja Räknare  

 

 
Figur 17. Sidolägeskod vid besiktning 

 

Förklaringar: 

A, B, C resp. D i hjulspår 

V1 resp. V2  vägren 

V  vänster väghalva 

H  höger väghalva 

AV1 resp. Dv2 mellan vägren och ytterspår 

AB  mellan spår A och spår B 

CD  mellan spår C och spår D 

BC  mellan spår B och spår C 

 

0/000  startsektion på resp. sträcka 

0/100  slutsektion på resp. sträcka 
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Tabell: Väderårsmedel 

 
Fältnamn Primär- 

nyckel 

Datatyp Beskrivning 

Station nr Ja Tal Numrering för väderstation 

Station namn Ja Kort text Väderstation (SMHI:s) från vilken årliga uppgifter inhämtats 

Mätår Ja Tal ÅÅÅÅ Det år som registreringen gäller 

Startår  Tal ÅÅÅÅ Det år som mätstationen togs i bruk 

Årsmedeltemp  Tal Medelvärde för mätårets temperatur (oC) 

Årsmedeltemp/61-90  Tal Medelvärde för temperatur (oC) mellan år 1961 och 1990 

Medelmaxtemp  Tal Medelvärde för mätårets högsta dygnstemperaturer (oC) 

Medelmintemp  Tal Medelvärde för mätårets lägsta dygnstemperaturer (oC) 

Ant frostdag  Tal Antal dygn (från kl 19 till kl 19) då minimitemperaturen är under 

0,0 (oC) 

Ant högsomdag  Tal Antal dygn (från kl 19 till kl 19) då maximitemperaturen är lägst 

25,0 (oC) 

Nederbörd  Tal Nederbörden (mm), smält form 

Nederbörd/61-90  Tal Medelvärde för årsnederbörd (mm), smält form mellan år 1961 

och 1990 

Ant nederbdag  Tal Antal dygn (från kl 07 till kl 07) med nederbörd större än 0,1 

(mm) 

Anmärkning  Kort text  

Solsken/1961-90  Tal Solskenstid i timmar, normalvärde mellan 1961 och 1990 

 

Tabell: Väder köld 1985–96 

 
Fältnamn Primär- 

nyckel 

Datatyp Beskrivning 

Väderstn köld 1  Kort text Väderstation (SMHI:s) från vilken årlig köldmängd inhämtats 

År  Kort text ÅÅÅÅ /ÅÅ Den vinter som registreringen gäller 

Köldmängd 1  Tal Köldmängd i negativa dygnsgrader (doC) 
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Tabell: Si 

 
Fältnamn Primär- 

nyckel 

Datatyp Beskrivning 

Sträckbeteckning  Kort text Länsbokstav-Väg-Objektnummer:Sträcknummer 

Datum  Datum/tid ÅÅÅÅ-MM-DD Datum vid besiktningstillfället 

T1G1LA  Tal Längsgående spricka i spår A, svårighetsgrad 1, längd [m] 

T1G1LB  Tal Längsgående spricka i spår B, svårighetsgrad 1, längd [m] 

T1G1LC  Tal Längsgående spricka i spår C, svårighetsgrad 1, längd [m] 

T1G1LD  Tal Längsgående spricka i spår D, svårighetsgrad 1, längd [m] 

T1G2LA  Tal Längsgående spricka i spår A, svårighetsgrad 2, längd [m] 

T1G2LB  Tal Längsgående spricka i spår B, svårighetsgrad 2, längd [m] 

T1G2LC  Tal Längsgående spricka i spår C, svårighetsgrad 2, längd [m] 

T1G2LD  Tal Längsgående spricka i spår D, svårighetsgrad 2, längd [m] 

T1G3LA  Tal Längsgående spricka i spår A, svårighetsgrad 3, längd [m] 

T1G3LB  Tal Längsgående spricka i spår B, svårighetsgrad 3, längd [m] 

T1G3LC  Tal Längsgående spricka i spår C, svårighetsgrad 3, längd [m] 

T1G3LD  Tal Längsgående spricka i spår D, svårighetsgrad 3, längd [m] 

T2G1LA  Tal Tvärgående spricka i spår A, svårighetsgrad 1, antal [st] 

T2G1LB  Tal Tvärgående spricka i spår B, svårighetsgrad 1, antal [st] 

T2G1LC  Tal Tvärgående spricka i spår C, svårighetsgrad 1, antal [st] 

T2G1LD  Tal Tvärgående spricka i spår D, svårighetsgrad 1, antal [st] 

T2G2LA  Tal Tvärgående spricka i spår A, svårighetsgrad 2, antal [st] 

T2G2LB  Tal Tvärgående spricka i spår B, svårighetsgrad 2, antal [st] 

T2G2LC  Tal Tvärgående spricka i spår C, svårighetsgrad 2, antal [st] 

T2G2LD  Tal Tvärgående spricka i spår D, svårighetsgrad 2, antal [st] 

T2G3LA  Tal Tvärgående spricka i spår A, svårighetsgrad 3, antal [st] 

T2G3LB  Tal Tvärgående spricka i spår B, svårighetsgrad 3, antal [st] 

T2G3LC  Tal Tvärgående spricka i spår C, svårighetsgrad 3, antal [st] 

T2G3LD  Tal Tvärgående spricka i spår D, svårighetsgrad 3, antal [st] 

T3G1LA  Tal Längsgående spricka i spårkantkant A, svårighetsgrad 1, längd [m] 

T3G1LB  Tal Längsgående spricka i spårkantkant B, svårighetsgrad 1, längd [m] 

T3G1LC  Tal Längsgående spricka i spårkantkant C, svårighetsgrad 1, längd [m] 

T3G1LD  Tal Längsgående spricka i spårkantkant D, svårighetsgrad 1, längd [m] 

T3G2LA  Tal Längsgående spricka i spårkantkant A, svårighetsgrad 2, längd [m] 

T3G2LB  Tal Längsgående spricka i spårkantkant B, svårighetsgrad 2, längd [m] 

T3G2LC  Tal Längsgående spricka i spårkantkant C, svårighetsgrad 2, längd [m] 

T3G2LD  Tal Längsgående spricka i spårkantkant D, svårighetsgrad 2, längd [m] 

T3G3LA  Tal Längsgående spricka i spårkantkant A, svårighetsgrad 3, längd [m] 

T3G3LB  Tal Längsgående spricka i spårkantkant B, svårighetsgrad 3, längd [m] 

T3G3LC  Tal Längsgående spricka i spårkantkant C, svårighetsgrad 3, längd [m] 

T3G3LD  Tal Längsgående spricka i spårkantkant D, svårighetsgrad 3, längd [m] 

T4G1LA  Tal Krackelering i spår A, svårighetsgrad 1, antal [st] 

T4G1LB  Tal Krackelering i spår B, svårighetsgrad 1, antal [st] 

T4G1LC  Tal Krackelering i spår C, svårighetsgrad 1, antal [st] 

T4G1LD  Tal Krackelering i spår D, svårighetsgrad 1, antal [st] 

T4G2LA  Tal Krackelering i spår A, svårighetsgrad 2, antal [st] 

T4G2LB  Tal Krackelering i spår B, svårighetsgrad 2, antal [st] 

T4G2LC  Tal Krackelering i spår C, svårighetsgrad 2, antal [st] 

T4G2LD  Tal Krackelering i spår D, svårighetsgrad 2, antal [st] 

T4G3LA  Tal Krackelering i spår A, svårighetsgrad 3, antal [st] 

T4G3LB  Tal Krackelering i spår B, svårighetsgrad 3, antal [st] 

T4G3LC  Tal Krackelering i spår C, svårighetsgrad 3, antal [st] 

T4G3LD  Tal Krackelering i spår D, svårighetsgrad 3, antal [st] 
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Fältnamn Primär- 

nyckel 

Datatyp Beskrivning 

Si  Tal Sprickindex, enligt definition i manual eller notat, för hela sträckan 

TSpr  Tal Tvärgående sprickor i spår, antal [st], totalt för hela sträckan 

LSpr  Tal Längsgående sprickor i spår och/eller spårkant, längd [m], totalt för 

hela sträckan 

Kr  Tal Krackeleringar i spår och/eller spårkant, längd [m], totalt för hela 

sträckan 

Längd  Tal Uppföljning i båda riktningar = 200 (vanlig väg, 4 spår); 

Uppföljningen i en riktning = 100 (motorväg, 2 spår) 

 

Tabell: Sprickindex 

 
Fältnamn Primär- 

nyckel 

Datatyp Beskrivning 

Sträckbeteckning Ja Kort text Länsbokstav-Väg-Objektnummer:Sträcknummer 

Längd  Tal Uppföljning i båda riktningar = 200 (vanlig väg, 4 spår); 

Uppföljningen i en riktning = 100 (motorväg, 2 spår) 

Datum Ja Datum/tid ÅÅÅÅ-MM-DD Datum vid besiktningstillfället 

Si  Tal Sprickindex beräknat enl. VTI meddelande 916 2001 (när bara en 

riktning följs upp är (Si) multiplicerat med 2) 

 


